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ŠVP Gymnázia Otrokovice - Pramen moudrosti a vědění, zpracován podle
RVP ZV a RVP G, vzdělávací program osmiletý
Pramen moudrosti a vědění - Fons sapientiae scientiaeque

Charakteristika školy
Gymnázium Otrokovice je menší školou s „rodinným prostředím“, která poskytuje úplné
střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v rozsahu studia čtyřletého,
šestiletého a osmiletého. Studium čtyřleté je určeno žákům, kteří ze základní školy odcházejí
po jejím absolvování, tj. o studium se ucházejí žáci devátých tříd. O studium osmileté se
mohou ucházet žáci pátých tříd základních škol. Šestileté studium je pouze dobíhajícím
oborem studia.
Celková kapacita školy je stanovena na 435 žáků.
Obory vyučované na škole:
• 79-41-K/41 Gymnázium
• 79-41-K/61 Gymnázium
• 79-41-K/81 Gymnázium
Gymnázium Otrokovice užívá dvě budovy. Budova A obsahuje 14 učeben s kapacitou 32
žáků, jednu učebnu výpočetní techniky pro 16 žáků, čítárnu, knihovnu, tělocvičnu. Z výše
jmenovaných 14 velkých učeben je 7 učeben odborných: učebna biologie, učebna chemie,
učebna fyziky, učebna výpočetní techniky (16 pracovních stanic a počítač pedagoga s

dataprojektorem), učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy a multimediální učebna
doplněná interaktivní tabulí. Tělocvična je vybavena pružným povrchem; její velikost však
umožňuje využívat její prostory jen pro jednu skupinu. Další dvě skupiny tělesné výchovy
využívají prostory Městské haly, která se nachází v blízkosti školy. Gymnázium dále pro
potřeby tělesné výchovy využívá sportovní areál s tartanovou dráhou, s gumoasfaltovým
povrchem pro míčové sporty, s tenisovým kurtem, s basketbalovým hřištěm a vrhacími
sektory a sektorem pro skok do dálky. Areál je umístěn v bezprostřední blízkosti školy.
Budova B je oddělena od budovy A veřejnou komunikací. V budově B se nachází 7
jazykových učeben pro 16 až 26 žáků.
Pedagogický sbor, v počtu kolem třiceti pedagogických pracovníků, je věkově pestrý.
Zahrnuje jak zkušené pedagogy, tak mladé. V pedagogickém sboru se snoubí právě zkušenost
s elánem mládí. Všichni členové pedagogického sboru si doplňují vzdělání na školeních
organizovaných akreditovanými vzdělávacími institucemi (např. NIDV, UTB Zlín, UP
Olomouc atd.). Všichni pedagogové mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo
odborného směru doplněného o pedagogické vzdělání. Vedení školy tvoří ředitel školy a
zástupce ředitele školy. Vedení školy využívá ke strategickým rozhodnutím poradní sbor
složený z pedagogů různého věku a různých aprobací. Dociluje tím širšího konsensu při
důležitých krocích, které ovlivňují další rozvoj školy. Dále je vytvořen systém garantů
jednotlivých předmětů, kteří zodpovídají za obsah výuky v jednotlivých předmětech. Při škole
dále pracuje Školská rady příspěvkové organizace, jejíž činnost vykonává Gymnázium
Otrokovice. Školská rada je šestičlenná a je tvořena dvěma zástupci zřizovatele, dvěma
zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a dvěma zástupci z řad
pedagogů. Rada se mimo jiné vyjadřuje k dlouhodobým záměrům rozvoje školy.
Dalším poradním orgánem vedení školy je samosprávný orgán žáků „Studentská rada
Gymnázia Otrokovice“. Vedení školy dále pravidelně konzultuje se zástupci zákonných
zástupců žáků – v tomto poradním orgánu je vždy jeden zástupce z každé třídy.
Gymnázium Otrokovice více než čtyřicet let spolupracuje s Gymnáziem Topolčany ze
Slovenské republiky. V rámci projektů Partnerství škol Comenius spolupracuje se školami z
Itálie, Polska, Maďarska, Turecka, Španělska, Portugalska, Estonska, Rumunska a Francie.
Gymnázium Otrokovice realizuje projekty spolufinancované ESF a státním rozpočtem ČR.
Všechny dosud realizované projekty sloužili k modernizaci výuky a rozšíření kompetencí
žáků. Vždy vedly k zatraktivnění výuky a k osobnostnímu rozvoji žáků.
Gymnázium Otrokovice též aktivně spolupracuje s městem Otrokovice, Otrokovickou
BESEDOU s.r.o., s Domem dětí a mládeže Sluníčko a s dalšími organizace. Gymnázium
Otrokovice se též podílí na různých charitativních akcích.
Gymnázium Otrokovice se nachází v klidné části Otrokovic, v budově, kterou nechal pro
potřeby školství vybudovat zakladatel firmy Baťa. Architektem budovy byl Vladimír Karfík.
V současné době škola využívá i budovu B, ve které jsou umístěny jazykové učebny.
Gymnázium Otrokovice navštěvují žáci z Otrokovic a okolí. Složení žáků podle místa
bydliště je poměrně stabilní. Jedna třetina žáků je z Otrokovic, jedna čtvrtina žáků dojíždí ze
Zlína a ostatní žáci přijíždějí do Gymnázia Otrokovice ze spádových obcí.
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Razítko:

Učební osnovy
Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu,
neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a

vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se
vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura,
Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové
vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení
a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k
poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i
dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich
vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních
situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace
a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i
psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i
vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět
různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a
kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální
stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby
českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k
přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a
srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i
jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a
odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku
vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle.
Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské
návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k
takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové
orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy,
zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a
nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a

předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními
prameny i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení
emocionálního a estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií
zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí
bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a
zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují
jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým
způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích
nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je
vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a
věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem
domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
----------------------- vyšší stupeň
Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního
nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních
schopností a dovedností vytvářejících podklad pro všestranné efektivní vzdělávání. Jazykové
vyučování umožňuje žákům poznávat duchovní bohatství národa a jeho tradice. Žáci se postupně učí
ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích (a
to v mluvené i písemné podobě). Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající
komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na
nejrůznějších komunikačních situacích.
Vzdělávací oblast jazyka a jazykové komunikace je naplňována vzdělávacími obory: Český jazyk a
literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Ve výuce českého jazyka a literatury žáci získávají přiměřené poučení o jazyku – ve svém obsahu i
rozsahu prohloubeném ve srovnání se základním vzděláváním – jako východiska ke komunikaci v
různých, i náročnějších typech mluvených i psaných textů. To umožní vybudovat kompetence pro
jejich recepci a produkci a pro čtení s porozuměním, jež povede k hlubokým čtenářským zážitkům.
Učitel iniciuje hovory či úvahy o nich. Rozvoj těchto schopností a dovedností spolu s osvojením
vymezených poznatků teoretických je důležitý nejen pro studium češtiny, ale i obecněji, neboť v

jazykovém ztvárnění je uloženo mnoho poznatků a nové myšlenky se obvykle vyjadřují přirozeným
jazykem.
Osvojení cizích jazyků navazuje na poznání českého jazyka a má i podobné cíle – postupné zvládání
mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence, jsou tu však i cíle
specifické. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné epoše nezbytná jak z hlediska globálního,
neboť přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, protože usnadňuje
přístup k informacím a k intenzivnějším osobním kontaktům, čímž umožňuje vyšší mobilitu žáka a
jeho rychlejší orientaci.
V současné době je ve výuce cizích jazyků kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně, aby žáci
mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná témata, aby mohli navazovat společenské a osobní
vztahy a naučili se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí a respektovat je.
Vyučování cizím jazykům vede žáky k prohlubování komunikačních schopností získaných na základní
škole (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické).
Vzdělávání v oboru Cizí jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností
odpovídajících úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které žák
získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně B2 podle tohoto rámce. Vzdělávání v
oboru Další cizí jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností
odpovídajících úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které žák
získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně B1 podle tohoto rámce 3
Pokud žák nemá (žákovi není nabídnuta) možnost na škole navázat na úroveň jazykových znalostí a
komunikačních dovedností získaných v předchozím vzdělávání odpovídající úrovni A1 nebo A2 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vzdělává se v cizím jazyce dle nabídky školy.
Vzdělávání v tomto jazyce je určeno pro absolutní začátečníky a směřuje k dosažení úrovně, kterou
určuje škola dle svých možností a kterou vymezí ve svém ŠVP podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
V tomto případě ovšem musí být zachována podmínka, kdy si žák volí dva jazyky z libovolného
vzdělávacího oboru tak, aby alespoň z jednoho jazyka získal jazykové znalosti a komunikační
dovednosti odpovídající minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- vnímání a užívání jazyka českého i cizího jako mnohotvárného prostředku ke zpracování a
následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a se sebou
samým, k vyjádření vlastních potřeb a k prezentaci názorů i samostatného řešení problémů a jako
prostředku pro další samostatné celoživotní vzdělávání;
- zvládání základních pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a jejich
respektování;
- utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá
k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých jazykových komunit;
- porozumění sobě samému, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k vymezení

vlastního místa mezi různými komunikačními partnery;
- tvořivé práci nejen s věcným, ale i s uměleckým textem, jež vede k porozumění významové výstavbě
textu, k jeho posouzení z hlediska stylového, pozitivně působícího na estetickou, emocionální i etickou
stránku žákovy osobnosti;
- vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a k vytváření
návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury, které se později projeví v celoživotní
orientaci žáka;
- formování hodnotových orientací, vkusových preferencí a k citlivému vnímání okolního světa i sebe
sama.
Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Český jazyk a literatura (dále ČJL) je povinný maturitní předmět, který je realizován ve všech
ročnících gymnázia. Ve všech třídách nižšího gymnázia, tedy v primě, sekundě, tercii i kvartě,
je předmět vyučován 4 hodiny týdně, přičemž tři hodiny jsou věnovány jazyku a slohu, jedna
literatuře. V kvintě až septimě se realizují 3 vyučovací hodiny týdně, z nichž dvě jsou určeny
pro výuku literárního učiva, jedna pro výuku mluvnice a slohu. V oktávě se realizují 4 hodiny
týdně, tři jsou disponovány stejně jako v předchozí výuce vyššího gymnázia, hodinu navíc
využije vyučující podle svých potřeb k opakování, procvičování nebo rozšiřování některých
částí učiva.

B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky ČJL je naučit žáka tvůrčím a kritickým způsobem pracovat s textem,
tj. v oblasti jazykové komunikace žák postupně zvládá požadavky
- odhalit v textu formální i obsahové nedostatky a text korigovat
- rozumět různým druhům projevů a uvažovat o nich
- vyjadřovat se kultivovaně a adekvátně stylistickému útvaru
- odnést si nezbytnou zásobu teoretických znalostí
V oblasti literární komunikace je záměrem vyučujících přimět žáka
- číst beletrii z pozice poučeného, náročného a vnímavého čtenáře
- získat celkový přehled o klíčových bodech světového literárního vývoje
- zamýšlet se nad vlastní hodnotovou orientací, postoji a názory
- tříbit svůj vkus ve vztahu k literatuře, filmu a televizi
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:

Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, žákovské referáty a navazující
diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
- realizováno v primě až oktávě
Kompetence k řešení problémů: referáty, účast v soutěžích a projektech, samostatná domácí
práce různého rozsahu, prezentace vlastní práce
- realizováno v primě až oktávě
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, mluvní cvičení, referáty,
recitace, formulace vlastních uměleckých názorů a postojů
- realizováno v primě až oktávě
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, návštěvy kulturních představení,
hodnocení práce spolužáka
- realizováno v primě až oktávě
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, prezentace vlastní práce
a školy před veřejností
- realizováno v primě až oktávě
Kompetence pracovní:: samostatné práce, vlastní literární pokusy, sledování kulturního děnírealizováno v primě až kvartě
Kompetence k podnikavosti: samostatné práce, vlastní literární pokusy, sledování kulturního
dění
- realizováno v kvintě až oktávě

Prima

3+1 týdně, P
Morfologie
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Opakování slovních druhů
Substantiva: konkrétní a abstraktní; pomnožná,
hromadná, druhová a látková, obecná a vlastní
vzory substantiv, odchylky od pravidelného skloňování
Adjektiva: druhy adjektiv, tvoření a pravopis adjektiva,
stupňování a skloňování adjektiv; jmenné tvary adjektiv
Zájmen: druhy zájmen; skloňování zájmen "ten, náš,
můj, tvůj, svůj, jenž"; skloňování zájmena "týž /
tentýž"
Číslovky: druhy číslovek, skloňování základních a
řadových číslovek
Slovesa: tvary určité a neurčité, tvary jednoduché a
složené, slovesné kategorie; podmiňovací způsob,
význam a užívání slovesných časů a způsobů

Přesahy do
Český jazyk a literatura

Přesahy z
Anglický jazyk

VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Spolupráce a soutěž
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu

kvinta
Morfologie I.
Český jazyk a literatura
sexta
Morfologie II.

prima
Jazykové prostředky

Syntax
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

Větné členy: Druhy podmětu a přísudku (holý, rozvitý,
několikanásobný), shoda podmětu s přísudkem,
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
předmět, přívlastek, příslovečné
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru určení
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary Věta jednoduchá: Členění na část podmětovou a
přísudkovou; grafické znázornění jednoduché věty
slov a vědomě jich používá ve vhodné
Souvětí: Počet vět v souvětí; rozlišení věty hlavní a
komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vedlejší; grafické znázornění souvětí; spojovací výrazy
v souvětí; interpunkce v
vhodných jazykových projevů podle
souvětí
komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy
Žák:





dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace

Učivo
Hláska a písmeno; výslovnost souhláskových skupin;
ztráta znělosti na konci slova; splývání hlásek v
hláskových skupinách; slovní přízvuk; větná melodie,
důraz, tempo, pauzy

Národní jazyk a jeho rozvrstvení
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
Průřezová témata

Ukázky spisovného a nespisovného jazyka; rozlišení
útvarů národního jazyka (nářečí, slang, argot, obecná
čeština)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Úvod do jazykovědy
Očekávané výstupy
Žák:


samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami

Učivo
Druhy jazykovědných disciplín; používání jazykových
příruček

Sloh
Očekávané výstupy
Žák:










rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,

Učivo
Projev mluvený a psaný; vyplňování jednoduchých
tiskopisů (poštovní poukázka, podací lístek);
jednoduché komunikační útvary (vzkaz, inzerát,
objednávka, zpráva a oznámení, SMS); dopis úřední a
osobní; popis místnosti, krajiny, postavy; popis
pracovního postupu; výtah a výpisky; vypravování





výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů

Literatura
Očekávané výstupy
Žák:














Učivo

uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí z
literární teorie
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
Průřezová témata

Četba a interpretace textů z Čítanky pro základní školy
a víceletá gymnázia 6 (Fraus) - témata Můj domov, Za
dobrodružstvím a Nevšední příběhy, popř. doplněno
texty dle výběru učitele. Informace o literárních
směrech a osobnostech

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Dějiny a interpretace literatury I.
Český jazyk a literatura
sexta
Dějiny a interpretace literatury II.
Český jazyk a literatura
septima
Dějiny a interpretace literatury III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV.

Přesahy z
Anglický jazyk
sekunda
Reálie

Sekunda

4 týdně , P
Sémantika
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
Průřezová témata

Význam slova. Slova jednoznačná, mnohoznačná,
homonyma. Slovo a sousloví; rčení, synonyma,
antonyma, expresiva, odborné názvy

Přesahy do

Přesahy z
Německý jazyk
sekunda
Tematické okruhy

Slovotvorba
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Lexikon a způsoby jeho obohacování. Slovo základové,
odvozené, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek.
rozlišuje a příklady v textu dokládá
Odvozování, skládání, zkracování. Derivace substantiv,
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
adjektiv, sloves
zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
frazérech
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Německý jazyk
sekunda
Tematické okruhy

Morfologie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Slovesné kategorie, slovesný rod. Adverbia, stupňování
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary adverbií, příslovečné spřežky. Další neohebné slovní
druhy
slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle



komunikační situace
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Morfologie I.
Český jazyk a literatura
sexta
Morfologie II.

Přesahy z
Anglický jazyk
sekunda
Jazykové prostředky
Německý jazyk
sekunda
Tematické okruhy
Francouzský jazyk
sekunda
Jazykové prostředky a funkce
Španělský jazyk
sekunda
Jazykové prostředky a funkce
Ruský jazyk
sekunda
Jazykové prostředky

Syntax
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
Průřezová témata

Druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací,
žádací). Druhy vět podle členitosti (jednočlenné,
dvojčlenné, větný ekvivalent). Rozšíření znalostí o
základních i rozvíjejících větných členech. Druhy
vedlejších vět. Převádění vedlejší věty na větný člen a
obráceně.

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Přesahy z
Německý jazyk
sekunda
Tematické okruhy

Pravopis
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Psaní i/y v koncovkách substantiv a adjektiv. Shoda
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, přísudku s podmětem. Psaní velkých písmen ve



slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
Průřezová témata

vlastních jménech

Přesahy do

Přesahy z
Německý jazyk
sekunda
Tematické okruhy

Sloh
Očekávané výstupy
Žák:














Učivo

Popis výrobku, popis uměleckého díla. Popis
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí pracovního postupu. Charakteristika. Líčení. Výtah z
odborného textu. Žádost. Životopis. Vypravování
slova
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

Literatura
Očekávané výstupy
Žák:




uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

Učivo
Četba a interpretace textů z Čítanky pro základní školy
a víceletá gymnázia 7 (Fraus), a to témata Můj domov,
Bylo, nebylo a Co nás zajímá. Další texty dle výběru
učitele a práce s nimi. Informace o literárním kontextu.












formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svěj názor doloží argumenty
rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Dějiny a interpretace literatury I.
Český jazyk a literatura
sexta
Dějiny a interpretace literatury II.
Český jazyk a literatura
septima
Dějiny a interpretace literatury III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV.

Přesahy z
Anglický jazyk
sekunda
Reálie

Tercie

4 týdně, P
Obecné výklady o Čj
Očekávané výstupy
Žák:









dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití
vyhledává informace v různých typech

Učivo
Skupiny jazyků, slovanské jazyky
Vývoj českého jazyka
Útvary českého jazyka a jazyková kultura
Disciplíny jazykovědy

katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Obohacování slovní zásoby
Očekávané výstupy
Žák:











dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova
rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
frazérech
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

Učivo
Aktivní a pasivní slovní zásoba
Obohacování slovní zásoby (synonyma, homonyma,
přenášení významu, sousloví, přejímání z cizích jazyků,
neologismy)
Slovní zásoba a tvoření slov (odvozování, skládání,
zkracování)
Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

Tvarosloví
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí





Průřezová témata

Skloňování obecných jmen přejatých
Skloňování cizích vlastních jmen, nesklonná cizí jména
Užití vlastních jmen v textu
Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Morfologie I.
Český jazyk a literatura
sexta
Morfologie II.

Přesahy z
Francouzský jazyk
tercie
Jazykové prostředky a funkce
Španělský jazyk
tercie
Jazykové prostředky a funkce
Ruský jazyk
tercie
Jazykové prostředky

Pravopis
Očekávané výstupy
Žák:






využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

Učivo
Psaní i/y v koncovkách jmen a sloves
Psaní předpon s-, z-, vz- a předložek s/se, z/ze
Psaní skupin bě/ bje, pě, vě/ vje, mě/mně

Skladba
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Opakování (věta jednoduchá a souvětí, věta
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent, základní a
rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět)
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními
pravidel mezivětného navazování
větami
rozlišuje významové vztahy gramatických
Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími
jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, větami
Souvětí souřadné a podřadné
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve

větě jednoduché i souvětí

Spojovací výrazy v souvětí
Interpunkce
Jazykové rozbory složitějších souvětí

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Komunikace a sloh
Očekávané výstupy
Žák:
















rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

Učivo
Osnova, výpisek, výtah
Výklad
Charakteristika literární postavy
Líčení
Úvaha
Souhrnné poučení o slohu



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

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
tercie
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů

Literatura
Očekávané výstupy
Žák:















Učivo

Různé literární žánry v průřezu vývojových období
národní a světové literatury:
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
Útvary ústní lidové slovesnosti (pranostiky, pořekadla,
gramaticky i věcně správnému písemnému
pohádky)
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
Mýty a báje
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
Pověsti
dispozic a osobních zájmů
Bajky
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
Hrdinské a rytířské eposy
češtinu a zdůvodní jejich užití
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše Povídky
Sci-fi a fantazy literatura
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
Literatura faktu
vlastními slovy interpretuje smysl díla
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, Humor v literatuře
Vybrané útvary poezie (sonet, limerick, balada...)
návštěvy divadelního nebo filmového
Tragédie a komedie
představení a názory na umělecké dílo
rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základě literární teorie
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
Průřezová témata

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Dějiny a interpretace literatury I.
Český jazyk a literatura
sexta
Dějiny a interpretace literatury II.
Český jazyk a literatura
septima
Dějiny a interpretace literatury III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV.

Přesahy z

Kvarta

4 týdně, P
Slovní zásoba a význam slova
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připravía s oporou o text přednese
referát
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami

Slovo a jeho význam věcný a gramatický, slova
nadřazená, podřazená a souřadná; sousloví
Slovní zásoba aktivní a pasivní, jádro/okraj slovní
zásoby, rozvoj slovní zásoby, vznik nových slov
Významové vztahy mezi slovy - synonyma,
homonyma, antonyma
Rozvrstvení slovní zásoby - odborné názvy, slova
domácí a přejatá, internacionalismy
Typy slovníků

Nauka o tvoření slov
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
Průřezová témata

Stavba slova - morfémy (stavební části slova)
Tvoření nových slov - odvozování, skládání,
zkracování
Opakování termínů: slovo základové, odvozené,
slovotvorný základ, slovotvorný prostředek

Přesahy do
Český jazyk a literatura
sexta
Lexikologie II.

Přesahy z

Tvarosloví
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Slovní druhy - slova ohebná a neohebná
Podstatná jména - druhy podstatných jmen, mluvnické
v mluveném projevu připraveném i
kategorie jmen (podstatná jména pomnožná, látková a
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
hromadná)
nonverbálních i paralingválních prostředků
Přídavná jména - druhy přídavných jmen, mluvnické
řeči
kategorie, postavení ve větě; stupňování přídavných
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
jmen
gramaticky i věcně správnému písemnému
Zájmena - druhy zájmen, jejich skloňování
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
Číslovky - druhy číslovek, jejich skloňování
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
Slovesa - opakování mluvnických kategorií u sloves;
dispozic a osobních zájmů
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary přechodník přítomny a minulý, přídavná jména
slovesná, slovesné třídy a vzory; nepravidelná slovesa
slov a vědomě jich používá ve vhodné
Příslovce - druhy příslovcí, jejich stupňování
komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě Předložky vlastní a nevlastní, předložkové vazby
Spojky souřadicí a podřadicí
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

Skladba
Očekávané výstupy
Žák:













Učivo

Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta (oznamovací, tázací, žádací)
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí Věty dvojčlenné, jednočlenné, větný ekvivalent
Věta a výpověď
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
Věta jednoduchá a souvětí
informačními zdroji
Valenční skladba
v mluveném projevu připraveném i
Mluvnický zápor & lexikální zápor
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
Skladební dvojice a skladební vztahy (shoda, řízenost,
nonverbálních i paralingválních prostředků
přimykání)
řeči
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho Přívlastek těsný a volný
Doplněk
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
pravidel mezivětného navazování
Opakování - souvětí souřadné a podřadné, druhy
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
vedlejších vět
gramaticky i věcně správnému písemnému
Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
členy a vedlejšími větami
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
Řeč přímá a nepřímá
dispozic a osobních zájmů
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
Pořádek slov v české větě (východisko a jádro
vhodných jazykových projevů podle
výpovědi)
komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Přesahy z
Francouzský jazyk
kvarta
Jazykové prostředky a funkce
Španělský jazyk
kvarta
Jazykové prostředky a funkce

Pravopis
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Opakování - pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
Psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

Zvuková stránka jazyka
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
Průřezová témata

Hlásky a hláskové skupiny - soustava českých hlásek
Hlavní zásady spisovné výslovnosti
Slovní přízvuk
Zvuková podoba věty - větné úseky, větný přízvuk,
melodie věty

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta

Přesahy z

Zvuková a grafická stránka jazyka

Obecné výklady o jazyce
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
Průřezová témata

Opakování - slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary
českého jazyka
Řeč & jazyk
Projev mluvený a psaný
Kultura jazyka a řeči

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita

Komunikace a sloh
Očekávané výstupy
Žák:












odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného textu;
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho

Učivo
Výklad
Popis - popis pracovního postupu; popis uměleckého
díla; subjektivně zabarvený popis
Charakteristika - povaha, schopnosti, zájmy
Vypravování
Úvaha (srovnání s výkladem)
Fejeton
Řečnické útvary - projev, proslov, přednáška, diskuse
Funkční styly





účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Přesahy z
Ruský jazyk
sekunda
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů
Ruský jazyk
sexta
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů

Literatura
Očekávané výstupy
Žák:

















zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základě literární teorie
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svěj názor doloží argumenty
rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v

Učivo
Různé literární žánry v průřezu vývojových období
národní a světové literatury:
Renesanční žánry - novela, sonet, villonská balada
Barokní žánr - alegorie
Realistický román, naturalistický román
Válečný román
Humoristický román
Literatura bojující proti totalitním režimům
Literatura cestopisná
Dívčí román
Poezie moderny a avantgardy



literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvinta
Dějiny a interpretace literatury I.
Český jazyk a literatura
sexta
Dějiny a interpretace literatury II.
Český jazyk a literatura
septima
Dějiny a interpretace literatury III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV.

Kvinta

3 týdně, P
Úvod do studia lingvistiky
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

při analýze vybraných textů popíše základní
rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího
vývoje i současné vývojové tendence
efektivně a samostatně využívá různých
informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie,
internet)
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě

Základní pojmy lingvistiky
Dělení jazykovědných disciplín
Vztah myšlení a jazyka
Čeština a jazyky příbuzné

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
oktáva
Tematické okruhy

Úvod do stylistiky
Očekávané výstupy
Žák:


odlišuje různé variety národního jazyka a
vhodně jich využívá ve svém jazykovém

Učivo
Funkční styly
Slohotvorní činitelé
Slohové postupy a útvary





projevu v souladu s komunikační situací
v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
Průřezová témata

Charakteristika v uměleckém a prostě sdělovacím stylu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Lexikologie I.
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

odlišuje různé variety národního jazyka a
vhodně jich využívá ve svém jazykovém
projevu v souladu s komunikační situací
v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka

Dělení lexika, spisovnost, nespisovnost
Neutrální a expresivně zabarvená slovní zásoba
Dobově zabarvená slovní zásoba (profesionalismy,
slang, argot, poetismy, neologismy, regionální lexikon
a dialekt)
Jednoznačnost a víceznačnost slova, synonymum,
homonymum, antonymum

Morfologie I.
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka

Průřezová témata

Principy klasifikace slovních druhů
Morfologická analýza slovního tvaru
Mluvnické kategorie jmen a sloves
Deklinace slov přejatých, slova nesklonná
Zbytkový duál, zvláštnosti v kategorii čísla u substantiv
Slovesný vid a násobenost sloves

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
prima
Morfologie
Český jazyk a literatura
sekunda
Morfologie
Český jazyk a literatura

tercie
Tvarosloví

Zvuková a grafická stránka jazyka
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Soustava českých hlásek, asimilace znělosti
v mluveném projevu ovládá zásady spisovné Přízvuk větný, slovní, kólon, frázování, větná melodie
výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně Procvičování pravopisu
užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly,
výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a
pauz, správné frázování)
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka
při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného
využívá základní principy rétoriky
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
kvarta
Zvuková stránka jazyka
Ruský jazyk
kvinta
Jazykové prostředky

Syntax I.
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Věta a výpověď
v písemném i mluveném projevu volí vhodné Věta jednoduchá a souvětí
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve Druhy vět podle členitosti a podle postoje mluvčího
vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, Modalita, zápor
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
v mluveném projevu ovládá zásady spisovné
výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně
užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly,
výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a
pauz, správné frázování)
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
prima
Syntax
Český jazyk a literatura
sekunda
Syntax
Český jazyk a literatura
tercie
Skladba
Český jazyk a literatura
kvarta
Skladba
Latinský jazyk volitelný
sexta
Syntax I.
Latinský jazyk volitelný
septima
Syntax II.
Latinský jazyk volitelný
oktáva
Syntax III.
Latinský jazyk
kvinta
Syntax

Sloh- odborný styl
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy,
konspekty
efektivně a samostatně využívá různých
informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie,
internet)
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace

Práce s literaturou
Citace
Výtah
Kompilace
Uvádění pramenů
Cíl a podstata výkladu, jeho adresnost a podoby

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
oktáva
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce
Mediální produkty a jejich význam
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Úvod do literatury
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Pojem literatura, beletrie a věcná literatura
Funkce literatury, složky struktury literárního díla
rozliší umělecký text od neuměleckého,
Literární druhy a žánry
nalezne jevy, které činí text uměleckým
rozliší a specifikuje jednotky vyprávění
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí
jejich funkci a účinek na čtenáře
při interpretaci literárního textu ve všech jeho
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o
struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury
vážné, středního proudu a literárního braku a
svůj názor argumentačně zdůvodní
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Dějiny a interpretace literatury I.
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Literatura Předního východu, Bíble
Antická literatura
rozliší umělecký text od neuměleckého,
Evropská a orientální středověká literatura
nalezne jevy, které činí text uměleckým
objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem Staroslověnské písemnictví, latinské písemnictví v
českých zemích
a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět
Česká literatury vrcholného středověku
promítá do literárního textu, jaký vliv může
Renesanční literatura
mít svět fikce na myšlení a jednání reálných
Humanismus v Čechách, exilová literatura
lidí
při interpretaci literárního textu ve všech jeho Baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus
Česká literatura národního obrození
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o












struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech
identifikuje využití jednoho textu v textu
jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a
účinek na čtenáře
rozliší a specifikuje jednotky vyprávění
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí
jejich funkci a účinek na čtenáře
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury
vážné, středního proudu a literárního braku a
svůj názor argumentačně zdůvodní
samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl
vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a
vyloží její postavení v kontextu literatury
světové (vzájemná inspirace, příbuznost,
odlišnosti a jejich příčiny)
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a
posoudí jejich funkci v konkrétním textu
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Role médií v moderních dějinách

Přesahy z
Český jazyk a literatura
sekunda
Literatura
Český jazyk a literatura
prima
Literatura
Český jazyk a literatura
tercie
Literatura
Český jazyk a literatura
kvarta
Literatura

Sexta

3 týdně , P
Lexikologie II.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
odlišuje různé variety národního jazyka a
vhodně jich využívá ve svém jazykovém
projevu v souladu s komunikační situací
Průřezová témata

Tvoření slov derivací, kompozicí, abreviací
Obohacování lexika přejímáním slov,
internacionalismy

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvarta
Nauka o tvoření slov
Německý jazyk volitelný
sexta
Tematické okruhy

Morfologie II.
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka
Průřezová témata

Slovesný systém: druhy pasíva
Přechodníky aktivní a pasivní
Slovesná participia s významem současnosti a
předčasnosti

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
prima
Morfologie
Český jazyk a literatura
sekunda
Morfologie
Český jazyk a literatura
tercie
Tvarosloví
Německý jazyk volitelný
sexta
Tematické okruhy
Ruský jazyk
sexta
Jazykové prostředky

Sloh: Popis
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Popis odborný, prostý, umělecký
v mluveném i psaném projevu vhodně využívá Popis statický a dynamický, popis pracovního postupu
slohotvorné rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
rozliší umělecký text od neuměleckého,
nalezne jevy, které činí text uměleckým
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Německý jazyk volitelný
sexta
Tematické okruhy

Praktický řečnický výcvik
Očekávané výstupy
Žák:


volí adekvátní komunikační strategie,
zohledňuje partnera a publikum; rozeznává

Učivo
Společenská konverzace - přivítání, představování,
gratulace, poděkování apod.
Zásady vedení dialogu, argumentace,
kvaziargumentace






manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit
v mluveném projevu vhodně užívá
nonverbálních prostředků řeči
v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného
využívá základní principy rétoriky
Průřezová témata

Vedení schůze a zápis ze schůze
Výstavba řeči, její příprava a přednes, řečnické figury
Nonverbální komunikace
Projev, proslov, referát a přednáška jako specifické
útvary mluveného projevu ve stylu publicistickém a
odborném

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Přesahy z
Občanský a společenskovědní
základ
oktáva
Trh práce, profesní volba
Německý jazyk volitelný
sexta
Tematické okruhy

Syntax II.
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Členění souvislého textu, logika stavby nadvětných
celků
využívá znalostí o větných členech a jejich
Spojení volná a těsná, prostředky kondenzace a
vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o
uvolňování textu
druzích vět podle záměru mluvčího k
vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému strukturování
výpovědí a k odlišení záměru mluvčího
v mluveném i psaném projevu vhodně využívá
slohotvorné rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
prima
Syntax
Český jazyk a literatura
sekunda
Syntax
Český jazyk a literatura
tercie
Skladba
Český jazyk a literatura
kvarta
Skladba
Německý jazyk volitelný

sexta
Tematické okruhy
Latinský jazyk volitelný
sexta
Syntax I.
Latinský jazyk volitelný
septima
Syntax II.
Latinský jazyk volitelný
oktáva
Syntax III.

Dějiny a interpretace literatury II.
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

při interpretaci literárního textu ve všech jeho
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o
struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech
samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl
vystihne podstatné rysy základních period
vývoje české i světové literatury, významných
uměleckých směrů, uvede jejich představitele
a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro
vývoj literatury a literárního myšlení
vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a
vyloží její postavení v kontextu literatury
světové (vzájemná inspirace, příbuznost,
odlišnosti a jejich příčiny)






Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Septima

3 týdně, P

Světový a český romantismus
Česká literatura mezi romantismem a realismem
Májovci, ruchovci, lumírovci
Světový a český kritický realismus a naturalismus
Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století ve světě i
u nás

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
sekunda
Literatura
Český jazyk a literatura
prima
Literatura
Český jazyk a literatura
tercie
Literatura
Český jazyk a literatura
kvarta
Literatura
Ruský jazyk
oktáva
Tematické okruhy

Lexikologie III.
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

na konkrétních příkladech popíše specifické
prostředky básnického jazyka a objasní jejich
funkci v textu

Další způsoby obohacování lexika : zužování a
rozšiřování významu, přenášení významu ( s přesahem
do literární teorie)

Syntax III.
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka
využívá znalostí o větných členech a jejich
vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o
druzích vět podle záměru mluvčího k
vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání , logickému strukturování
výpovědí a k odlišení záměru mluvčího
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
Průřezová témata

Aktuální členění výpovědi
Odchylky od pravidelné větné stavby

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
prima
Syntax
Český jazyk a literatura
sekunda
Syntax
Český jazyk a literatura
tercie
Skladba
Český jazyk a literatura
kvarta
Skladba
Latinský jazyk volitelný
sexta
Syntax I.
Latinský jazyk volitelný
septima
Syntax II.
Latinský jazyk volitelný
oktáva
Syntax III.

Sloh : Úvaha, úvahový postup
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:








využívá znalostí o větných členech a jejich
vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o
druzích vět podle záměru mluvčího k
vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému strukturování
výpovědí a k odlišení záměru mluvčího
v mluveném i psaném projevu vhodně využívá
slohotvorné rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
volí adekvátní komunikační strategie,
zohledňuje partnera a publikum; rozeznává
manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
Průřezová témata

Úvaha, její jazyk a kompozice
Úvahový postup v různých stylech

Přesahy do

Přesahy z

Profesní komunikace
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Útvary spjaté s administrativou
při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného Prezentace vlastního projektu, výsledku vlastní práce
Vystupování při konkursu
využívá základní principy rétoriky
Jednání s nadřízenými a kolegy na pracovišti
v mluveném projevu vhodně užívá
nonverbálních prostředků řeči
volí adekvátní komunikační strategie,
zohledňuje partnera a publikum; rozeznává
manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit
posoudí a interpretuje komunikační účinky
textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho
všestrannou analýzou
efektivně a samostatně využívá různých
informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie,
internet)
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Přesahy do

Přesahy z
Občanský a společenskovědní
základ
oktáva
Trh práce, profesní volba

Sloh : Publicistický styl
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Podstata publicistiky








při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného
využívá základní principy rétoriky
ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka
v mluveném i psaném projevu vhodně využívá
slohotvorné rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
posoudí a interpretuje komunikační účinky
textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho
všestrannou analýzou
Průřezová témata

Sloupek, glosa, úvodník; funkce titulků
Fejeton
Reportáž
Interview

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Přesahy z
Německý jazyk volitelný
septima
Tematické okruhy
Ruský jazyk
oktáva
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů

Dějiny a interpretace literatury III.
Očekávané výstupy
Žák:















identifikuje využití jednoho textu v textu
jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a
účinek na čtenáře
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury
vážné, středního proudu a literárního braku a
svůj názor argumentačně zdůvodní
postihne smysl textu, vysvětlí důvody a
důsledky různých interpretací téhož textu,
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a
posoudí jejich funkci v konkrétním textu
vystihne podstatné rysy základních period
vývoje české i světové literatury, významných
uměleckých směrů, uvede jejich představitele
a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro
vývoj literatury a literárního myšlení
vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a
vyloží její postavení v kontextu literatury
světové (vzájemná inspirace, příbuznost,
odlišnosti a jejich příčiny)
získané schopnosti a dovednosti tvořivě
využívá v produktivních činnostech
rozvíjejících jeho individuální styl
tvořivě využívá informací z odborné literatury,
internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je
třídí a vyhodnocuje

Učivo
Česká tvorba tzv. buřičů
Světová literatura 1.poloviny 20. století
Česká poezie, próza a divadlo mezi dvěma válkami
Česká tvorba z let okupace

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
sekunda
Literatura
Český jazyk a literatura
prima
Literatura
Český jazyk a literatura
tercie
Literatura
Český jazyk a literatura
kvarta
Literatura
Ruský jazyk
oktáva
Tematické okruhy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situace a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Oktáva

3+1 týdně, P
Obecné poučení o jazyce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

při analýze vybraných textů popíše základní
rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího
vývoje i současné vývojové tendence
efektivně a samostatně využívá různých
informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie,
internet)
Průřezová témata

Typologie jazyků, porovnání základních jevů češtiny a
jazyků, jež žáci studují
Historický vývoj češtiny, historie české jazykovědy
Slovenština jako nám nejbližší slovanský jazyk
Vývojové tendence v současné češtině : módnost v
jazyce, změny ve frazeologii a morfologii

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
oktáva
Jazykové prostředky
Ruský jazyk
oktáva
Tematické okruhy

Syntax IV.
Očekávané výstupy
Žák:




využívá znalostí o větných členech a jejich
vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o
druzích vět podle záměru mluvčího k
vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému strukturování
výpovědí a k odlišení záměru mluvčího
v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich funkce a ve

Učivo
Další zvláštnosti větné stavby, např. nepravá věta
vedlejší, osamostatňování částí výpovědi, infinitivní
vazby
Valenční syntax

vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní
význam slov v daném kontextu
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Český jazyk a literatura
prima
Syntax
Český jazyk a literatura
sekunda
Syntax
Český jazyk a literatura
tercie
Skladba
Český jazyk a literatura
kvarta
Skladba
Německý jazyk
oktáva
Tematické okruhy
Německý jazyk volitelný
oktáva
Tematické okruhy
Latinský jazyk volitelný
sexta
Syntax I.
Latinský jazyk volitelný
septima
Syntax II.
Latinský jazyk volitelný
oktáva
Syntax III.

Umělecký styl
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a
posoudí jejich funkci v konkrétním textu
získané schopnosti a dovednosti tvořivě
využívá v produktivních činnostech
rozvíjejících jeho individuální styl
v písemném projevu dodržuje zásady
pravopisu a s oporou příruček řeší složitější
případy; účinně využívá možností grafického
členění textu
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Vypravování a jeho podoby v beletrii
Řeč přímá, nepřímá, polopřímá
Esej jako specifický útvar na pomezí odborného a
uměleckého stylu
Kritika uměleckého díla

Přesahy do

Přesahy z
Německý jazyk

VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

oktáva
Tematické okruhy
Ruský jazyk
oktáva
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů

Všestranný rozbor textu
Očekávané výstupy
Žák:








odlišuje různé variety národního jazyka a
vhodně jich využívá ve svém jazykovém
projevu v souladu s komunikační situací
využívá znalostí o větných členech a jejich
vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o
druzích vět podle záměru mluvčího k
vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému strukturování
výpovědí a k odlišení záměru mluvčího
používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a logické
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v
souladu s obsahovou výstavbou textu a
rozvíjením tématu
posoudí a interpretuje komunikační účinky
textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho
všestrannou analýzou

Učivo
Pořádek slov, postavení větných členů, tzv. falešné
skladební dvojice
Poloha vedlejších vět, jejich stereotypnost
Grafika souvětí, využití středníku a dvojtečky
Kritika a autokritika textu
Stylistický rozbor textu

Dějiny a interpretace literatury IV.
Očekávané výstupy
Žák:









rozliší umělecký text od neuměleckého,
nalezne jevy, které činí text uměleckým
objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem
a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět
promítá do literárního textu, jaký vliv může
mít svět fikce na myšlení a jednání reálných
lidí
na konkrétních příkladech popíše specifické
prostředky básnického jazyka a objasní jejich
funkci v textu
rozliší a specifikuje jednotky vyprávění
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí
jejich funkci a účinek na čtenáře
při interpretaci literárního textu ve všech jeho
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o
struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech

Učivo
Směry a osobnosti ve světové literatuře po roce 1945
Směry, skupiny a osobnosti ve vývoji české literatury
po roce 1945 doma i v exilu
Kapitoly z dějin literatury a umění (aktuálně, výběrově
dle potřeb učitele a zájmu žáků lze vřadit ucelené téma,
např. literatura pro děti a mládež, tzv. literatura na
okraji, historie a teorie filmu apod.)











identifikuje využití jednoho textu v textu
jiném (intertextovost) a objasní jeho funkci a
účinek na čtenáře
postihne smysl textu, vysvětlí důvody a
důsledky různých interpretací téhož textu,
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury
vážné, středního proudu a literárního braku a
svůj názor argumentačně zdůvodní
vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a
vyloží její postavení v kontextu literatury
světové (vzájemná inspirace, příbuznost,
odlišnosti a jejich příčiny)
tvořivě využívá informací z odborné literatury,
internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je
třídí a vyhodnocuje
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Role médií v moderních dějinách

Přesahy z
Český jazyk a literatura
sekunda
Literatura
Český jazyk a literatura
prima
Literatura
Český jazyk a literatura
tercie
Literatura
Český jazyk a literatura
kvarta
Literatura
Německý jazyk
oktáva
Tematické okruhy
Ruský jazyk
oktáva
Tematické okruhy

Anglický jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Anglický jazyk
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Anglický jazyk (dále AJ) je povinný předmět a vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk.
Vyučuje se pět hodin týdně v primě, čtyři hodiny týdně v sekundě, tři hodiny týdně v tercii,
kvartě a kvintě, čtyři hodiny týdně v septimě a oktávě.
Výuka probíhá ve skupinách o přibližném počtu 15 žáků. Od kvinty jsou skupiny tvořeny
žáky jak víceletého, tak čtyřletého studia (podle výsledků rozřazovacích testů).

V nejpokročilejších skupinách probíhá výuka podle ŠVP pro víceleté studium, zatímco
v méně pokročilých skupinách se vyučuje podle ŠVP pro čtyřleté studium.
Pro žáky škola organizuje poznávací zájezdy do Velké Británie.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky AJ je osvojení mluvené i psané podoby jazyka na úrovni odpovídající stupni B2
podle Společného evropského referenčního rámce a mezinárodně uznávané jazykové
zkoušky. Obsah učiva je koncipován tak, aby žák:
- rozuměl složitějším autentickým ústním i písemným projevům s malým počtem neznámých
slov
- uměl se souvisle a srozumitelně ústně i písemně vyjadřovat způsobem odpovídajícím
rozmanitým i náročnějším situacím
- uměl jasně a gramaticky správně vyjadřovat své myšlenky v dobře strukturovaném projevu v
širším tematickém rozsahu a podrobněji vysvětlit a zdůvodnit své stanovisko k tématu i k
řešení různých otázek. Předmět má také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se
anglofonního světa a upevňovat vědomí existence rozlišných kultur.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující AJ následujícími výchovnými
a vzdělávacími strategiemi:
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
občanské a kompetence pracovní.
Na vyšším stupni osmiletého vzdělávání jsou stejné kompetence. Kompetence pracovní je
nahrazena kompetencí k podnikavosti.
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava a realizace
prezentace a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, rozvíjení
mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: skupinová práce, referáty, vlastní prezentace, samostatná
práce s textem a jeho částmi, účast v soutěžích
Kompetence komunikativní: mluvní cvičení, rozhovory a konverzace na dané téma, diskuse
se spolužáky i vyučujícím, formulace a obhajování vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve dvojicích i větších skupinách, hodnocení práce
vlastní i ostatních spolužáků, motivace, povzbuzování slabších spolužáků
Kompetence občanské: srovnávání životního stylu u nás a v anglicky mluvících zemích,
zaujímání stanoviska ke společenským, kulturním, geografickým a ekologickým rozdílům, jež
mohou žáci osobně vnímat i při pravidelných zájezdech do Velké Británie
Kompetence pracovní: plnění pracovních povinností, adaptace na změněné a nové pracovní
podmínky, využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost

Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování je zárukou úspěchu; aktivní
znalost anglického jazyka výrazně zvýší možnost uplatnění žáků na mezinárodním trhu práce
Prima

3+2 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Abeceda
Číslovky
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
Přítomný čas slovesa být
přiměřeného rozsahu
Přivlastňovací zájmena
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
Tvorba otázek - slovosled
promluvě a konverzaci
Rozkaz
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
Základní předložky místní a časové
informaci nebo význam slova ve vhodném
Vazba there is, there are
výkladovém slovníku
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje Sloveso mít
Člen určitý a neurčitý
jednoduché věty a krátké texty
Přítomný čas prostý a s ním související příslovce
vyžádá jednoduchou informaci
Předmětná zájmena
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Ukazovací zájmena
Zájmena some a any
Modální sloveso can pro vyjádření schopnosti
Sloves like, love, hate + tvar -ing
Přítomný čas průběhový
Tvoření minulého času u pravidelných sloves
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání.

Přesahy do
Český jazyk a literatura
Prima
Morfologie

Přesahy z
Český jazyk a literatura
Prima
Morfologie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:








čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení

Učivo
Pozdravy a představování se
Zjišťování informací o jiných lidech
Vyjadřování pocitů
Denní režim
Vyjádření rozkazu
Popis místností, popis osob
Čtení jednoduchého příběhu
Debatování o stravovacích návycích
Rozhovor v obchodě
Žádost o dovolení
Psaní jednoduché básničky
Telefonický rozhovor
Psaní pohledu




týkající se situací souvisejících s životem v
Psaní pozvánky
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
Průřezová témata

Přesahy do

Český jazyk a literatura
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Prima
VÝCHOVA
Sloh - styl prostě sdělovací
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy z
Český jazyk a literatura
Prima
Sloh – styl prostě sdělovací

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Moje rodina, můj domov
Domácí mazlíčci
Jídlo, stravovací návyky
Každodenní činnosti, záliby
Předměty ve škole
Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
Části těla
Moderní technologie
Nakupování

Přesahy do
IKT
Prima
Moderní technologie

Přesahy z
Výchova k občanství
Tercie
Fáze lidského života

Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
Průřezová témata

Základní údaje o Velké Británii - zeměpisné údaje,
významná města, turistické atrakce
Multikulturální Británie
Stravovací zvyky v britských školách
Britské svátky ve srovnání s českými

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Zeměpis
Sekunda
VÝCHOVA
Regionální geografie Evropy
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy z
Zeměpis
Sekunda
Regionální geografie Evropy

Sekunda

3+1 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:












Učivo

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty
vyžádá jednoduchou informaci
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Minulý čas nepravidelných sloves - kladné, záporné
věty a otázky
Stupňování přídavných jmen a porovnávání
Vyjádření budoucnosti - be going to, present
continuous, will
Modální slovesa- must, mustn´t, have to, should,
shouldn´t, might, might not
Minulý průběhový čas ve srovnání s minulým časem
prostým
Zástupné zájmeno one, ones
Vyjadřování množství
Spojky a spojovací výrazy
Podmínkové věty

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Sekunda
Morfologie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:






rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
odvodí pravděpodobný význam nových slov z

Učivo
Rozhovory o zálibách
Poslech a zjišťování informací
Popis obrázků
Sestavování krátkých příběhů
Psaní dopisů, e-mailů, krátkých zpráv
Vyjadřování názorů, návrhů a jejich potvrzení a
odůvodnění
Vysvětlení cesty a popis místa ve městě či na venkově
Sestavování dialogů o budoucích záměrech
Vyjadřování omluvy a preferencí









kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Sekunda
Sloh- styl prostě sdělovací

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:









rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

Učivo
Povídání o volném čase a zálibách
Čtení a porozumění webových stránek
Oblíbené filmy a televizní pořady
Doprava ve městě
Cestování na výlet, na dovolenou
Popis osoby a zvířat
Psaní dopisu z tábora
Škola, školní předměty a školní pravidla
Sport
Zdraví a nemoci, typy zranění
Počasí, roční období





stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

Přesahy do
Informatika a informační a
komunikační technologie
Sekunda
Internet
Český jazyk a literatura
Sekunda
Sloh - popis

Přesahy z
Tělesná výchova
Sekunda
Poznatky o sportu

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Poznávání lidí

Základní zeměpisné informace o USA
Základní zeměpisné údaje o Jižní Americe
Americké národní parky
Školní život v USA
Sporty oblíbené v USA
Moderní spisovatelé pro mládež

Přesahy do
Český jazyk a literatura
Prima
Literatura
Český jazyk a literatura

Přesahy z

Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Sekunda
Literatura
Zeměpis
Sekunda
Regionální geografie Ameriky

Tercie

3 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
doplňující informace
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a
stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou

Průřezová témata

Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas prostý u pravidelných a nepravidelných
sloves, minulý čas průběhový
Sloveso + infinitiv / gerundium
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, zájmena
some, any, much, many, a lot of, (a) few, (a) little
Člen určitý a neurčitý
Stupňování přídavných jmen
Předpřítomný čas
Vztažná zájmena a věty
Vyjadřování plánované budoucnosti
Modální slovesa
Účelový infinitiv

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:




rozumí obsahu jednoduchých textů v
učebnicích a obsahu autentických materiálů s
využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci

Učivo
Vyjádření názoru - libost, nelibost
Popis cesty, udání směru
Stručný životopis
Souhlas, nesouhlas
Vyjádření preferencí
Psaní neformálního dopisu, pohlednice
Domluva schůzky













Telefonování
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
vyžádá jednoduchou informaci
jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
doplňující informace
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
podrobně popíše své okolí, své zájmy a
činnosti s nimi související
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a
stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu či písemného
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Sekunda
Sloh – styl administrativní

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
doplňující informace
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
podrobně popíše své okolí, své zájmy a
činnosti s nimi související
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a
stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu či písemného
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Moje rodina a kamarádi
Můj dům, pokoj, části pokoje
Volný čas a koníčky
Sporty a hry
Škola, školní předměty
Oblečení, části oděvů, části těla
Místa ve městě, místa v přírodě
Země, národnosti, zeměpisné údaje
Cestování, dopravní prostředky
Hudba, hudební styly, hudební nástroje

Přesahy do

Přesahy z
Hudební výchova
Tercie

Hudební styly, hudební nástroje

VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
doplňující informace
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu či písemného
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Průřezová témata

Britská královská rodina
Oblíbené sporty v anglicky mluvících zemích
Slavní Britové a Američané
Životní styl v anglicky mluvících zemích

Přesahy do

Přesahy z

Dějepis
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Tercie
Moderní doba I
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Kvarta

3 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Vyjadřování budoucnosti - okamžité rozhodnutí,
předpovídání budoucích dějů
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
Tázací dovětky
autentického čteného textu či písemného
Nulový, první a druhý kondicionál
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
odvodí význam neznámých slov na základě již Přací věty
Způsobová slovesa
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
Předminulý čas
tvorby slov a internacionalismů
Vyjadřování opakovaného děje v minulosti
využívá různé druhy slovníků, informativní
Trpný rod
literaturu, encyklopedie a média
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a Vyjadřování množství
Časová souslednost
prodiskutuje odlišné názory různých
Základní frázová slovesa a idiomatické vazby
faktografických i imaginativních textů
Spojovací výrazy
Tvoření slov
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přesahy do
Český jazyk a literatura

Přesahy z

Kvarta
VÝCHOVA
Morfologie
Rozvoj schopností poznávání
Syntax
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:












Učivo

čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
odvodí pravděpodobný význam nových slov z
kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu či písemného
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých
faktografických i imaginativních textů
Průřezová témata

Pozvání, odmítnutí a přijetí
Žádost o radu, poskytnutí rady, odmítnutí
Situace v obchodě, nakupování, stížnosti
Vyjadřování pocitů, nálady
Vypravování jednoduchého příběhů v minulosti
Popisování situace na obrázku a srovnávání
Psaní jednoduché filmové recenze
Vyjadřování přání
Vyjadřování hypotézy
Vytvoření jednoduchého zákazu, příkazu, svolení

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Vzhled a charakter osoby













stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem v
rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy
jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu či písemného
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
podrobně popíše své okolí, své zájmy a
činnosti s nimi související
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých
faktografických i imaginativních textů
Průřezová témata

Části těla a vnitřní orgány
Roční období a počasí
Rozdíly mezi životem ve městě a na venkově
Filmové žánry a typy televizních programů
Nakupování, peníze, obchody
Čtení, knihy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Životní styl ve Velké Británii
Turistické atrakce ve Velké Británii
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
Národní svátky a slavnostní příležitosti ve Velké
autentického čteného textu či písemného
Británii
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
odvodí význam neznámých slov na základě již Slavní britští a američtí spisovatelé
Londýn
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
Bydlení a typy domů ve Velké Británii
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých
faktografických i imaginativních textů
Průřezová témata

Přesahy do

Geografie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Sexta
Západní Evropa
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

Kvinta

3 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:













Učivo

využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
doplňující informace
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Přítomné časy, dějová a stavová slovesa
Minulé časy
Slovesa s infinitivní vazbou a gerundiem
Vztažné věty vypustitelné a nevypustitelné
Minulý a předpřítomný čas - srovnání
Předpřítomný průběhový čas
Vyjadřování budoucnosti - předbudoucí čas a budoucí
průběhový
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Člen určitý a neurčitý
Účelové věty
Frázová slovesa a idiomatické vazby

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:




porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu či písemného
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
postihne zápletku i sled událostí ve filmu či

Učivo
Situace u lékaře
Situace v restauraci, psaní receptu
Psaní literární recenze
Popisování situace na obrázku
Žádost o práci, strukturovaný životopis, pracovní





















hře
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
podrobně popíše své okolí, své zájmy a
činnosti s nimi související
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a
stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

pohovor
Psaní formálního dopisu
Vyjadřování plánů do budoucna
Argumentativní esej
Vypravování složitějšího příběhu v minulosti

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Sloh – styl prostě sdělovací

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:





využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá výkladové a odborné slovníky při
zpracování písemného projevu na neznámé
téma

Učivo
Elektronické přístroje, vynálezy
Problémy životního prostředí, přírodní katastrofy
Oblečení a móda, módní trendy
Povolání, popis práce, plány do budoucna
Zdraví a nemoci
Počítačová technika
Jídlo, pití, národní jídla, vaření
Extrémní sporty, hry, soutěže, sportoviště












porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
přednese souvislý projev na zadané téma
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
Průřezová témata

Přesahy do

Výchova k občanství
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Kvinta
VÝCHOVA
Život ve společnosti
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy z
Výchova k občanství
Tercie
Fáze lidského života

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
přednese souvislý projev na zadané téma
Průřezová témata

Životní styl v USA (historie, současnost, politický
systém, svátky )
Zajímavá místa v USA
Washington, D.C., New York
Moderní američtí a britští spisovatelé
Moje rodné město a jeho okolí

Přesahy do

Český jazyk a literatura
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Sexta
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Dějiny a interpretace literatury II

Přesahy z
Geografie
Sekunda
Regionální geografie Ameriky

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Sexta

3 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
Průřezová témata

Systém časů - shrnutí
Souslednost časů
Podmínková souvětí minulá neskutečná
Přací věty
Trpný rod ve všech časech
Vazba "have something done"
Vazba 1. a 4. pádu s infinitivem
Vyjadřování možnosti a pravděpodobnosti pomocí
modálních sloves
Přechodníkové vazby
Frázová slovesa a idiomatické vazby

Přesahy do

Český jazyk a literatura
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Sexta
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Syntax II
Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž

Přesahy z
Český jazyk a literatura
Sexta
Syntax II

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Formální dopis, žádost o rezervaci, zjišťování
informací
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
Psaní úvahy (discursive essay)
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní Čtení článků, inzerátů a rozhovorů
Sestavení inzerátu, e-mailů, pozvánek
a doplňující informace
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Vyjadřování lítosti, přání v minulosti
Vyjadřování a obhajování názoru, argumentace
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
Formulace citově zabarvené výpovědi
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje



















se získanými informacemi
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
využívá výkladové a odborné slovníky při
zpracování písemného projevu na neznámé
téma
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Přesahy do
Český jazyk a literatura
Sexta
Sloh – administrativní styl

Přesahy z
Český jazyk a literatura
Septima
Sloh- publicistický styl

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Sociální problémy (zločin, trest, šikana, drogy...)
Cestování a turistika
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
Kultura a umění
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní Mezilidské vztahy
Důležitost studia cizích jazyků
a doplňující informace
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Média
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média














postihne zápletku i sled událostí ve filmu či
hře
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený
nebo vyslechnutý autentický text se slovní
zásobou a jazykovými strukturami
odpovídajícími náročnějšímu textu
přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Septima
VÝCHOVA
Sloh – publicistický styl
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:








porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní

Učivo
Systém vzdělávání v anglicky mluvících zemích
Česká republika a Praha
Země Britského Commonwealthu (Kanada, Austrálie,
Nový Zéland)
Evropská unie, mezinárodní organizace

literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený
nebo vyslechnutý autentický text se slovní
zásobou a jazykovými strukturami
odpovídajícími náročnějšímu textu
přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů














Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ Seminář z Geografie II
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Septima
Oktáva
VÝCHOVA
Země Britského společenství
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální struktura společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Septima

3+1 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:





rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace

Učivo
Využití všech forem přítomných časů
Stavová slovesa
Předložky místa
Systém minulých časů, opakování děje v minulosti
Budoucí a předbudoucí děje
Časové věty s různými časovými spojkami
Podmínkové věty, různé podmínkové spojky
Slovesné vazby
Srovnávání za pomocí intenzifikátorů ( docela, vcelku,





poměrně)
reaguje spontánně a gramaticky správně v
Modální slovesa-shrnutí
složitějších, méně běžných situacích užitím
Tázací dovětky ve všech slovesných časech
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Septima
Lexikologie III
Morfologie III
Syntax III

Komunikativní funkce jazyka
Očekávané výstupy
Žák:














Učivo

Návrhy na řešení problémů
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Vyjádření lítosti
Dotazy na různé typy informací
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
Psaní inzerátů a reklam
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích
Vyjádření názoru a jeho obhájení
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
Přijetí a odmítnutí pozvání
doplňující informace
Psaní stížnosti, odvolání rezervace, pronájem vozidla...
využívá různé druhy slovníků, informativní
Vyjadřování rad a doporučení
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený
nebo vyslechnutý autentický text se slovní
zásobou a jazykovými strukturami
odpovídajícími náročnějšímu textu
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Přesahy do
Český jazyk a literatura
Kvinta
Sloh- administrativní styl

Přesahy z

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:












Učivo

Rodinné a partnerské vztahy
Charakteristika osob vnitřní i vnější
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
Úroveň bydlení na venkově, ve městě, ve vyspělých a
doplňující informace
rozvojových zemích
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje Cestování rozšiřuje naše obzory
Služby v hotelu, pronájem auta, rezervace
se získanými informacemi
Řešení problémů spojených s přírodními katastrofami
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
Zdravotní problémy, alternativní medicína
jazyce
Pobyt v nemocnici, návštěva specialisty
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený
nebo vyslechnutý autentický text se slovní
zásobou a jazykovými strukturami
odpovídajícími náročnějšímu textu
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
přednese souvislý projev na zadané téma
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy z
Seminář z geografie II
Oktáva
Globální problémy lidstva

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Přírodní krásy a zajímavé destinace ve Velké Británii a
Spojených státech
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
Slavné historické mezníky ve Velké Británii a
doplňující informace
Spojených státech
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje Mentalita a životní styl anglosaského světa
Moderní literatura anglicky píšících autorů
se získanými informacemi
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený



nebo vyslechnutý autentický text se slovní
zásobou a jazykovými strukturami
odpovídajícími náročnějšímu textu
přednese souvislý projev na zadané téma
Průřezová témata

Přesahy do

Český jazyk a literatura
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality

Přesahy z
Dějepis
Sexta
Moderní doba II

Oktáva

3+1 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
Průřezová témata

Slovesné pasivní tvary
Shrnutí celého systému slovesných časů
Zvláštní slovesné vazby (nominativ s infinitivem,
akuzativ s infinitivem, to be likely, to be about to, had
better, would rather...)
Předložkové vazby
Další frázová slovesa
Kauzativní formy slovesné
Různé druhy vedlejších vět
Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Oktáva
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Syntax IV
Spolupráce a soutěž

Komunikativní funkce a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:


porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího

Učivo
Diskuse o výhodách a nevýhodách různých jevů
Různé typy výpovědí o událostech v minulosti
Podávání a formulace instrukcí














obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní Tvoření inzerátů a krátkých novinových článků
a doplňující informace
Vyjadřování názorů, svolení, odmítnutí, zdvořilé
žádosti
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený
nebo vyslechnutý autentický text se slovní
zásobou a jazykovými strukturami
odpovídajícími náročnějšímu textu
přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Septima
Sloh- publicistický styl

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
přednese souvislý projev na zadané téma
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Využívaní moderních technologií doma, ve škole či
zaměstnání
Moderní společnost, její vymoženosti a úskalí
Sociální problémy různých věkových skupin
Stravovací návyky, správná životospráva
Sportovní vyžití a další volnočasové aktivity
Role kultury v životě mladého člověka
Důležitost médií, zprostředkování informací

Přesahy do
Český jazyk a literatura
Septima

Přesahy z

Sloh- publicistický styl
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Významné anglicky mluvící země Britského
společenství
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje Kanada, Austrálie, Nový Zéland
Evropská unie a její země
se získanými informacemi
Česká republika jako součást EU
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
Význam studia angličtiny
jazyce
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
přednese souvislý projev na zadané téma
Průřezová témata

Přesahy do

Seminář z geografie II
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Země Britského společenství
VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality

Přesahy z
Seminář z geografie II
Země Britského společenství

ŠVP pro šestileté studium
Oktáva

3+1 týdně, P
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Slovesné pasivní tvary
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
Shrnutí celého systému slovesných časů
autentického ústního projevu složitějšího
Zvláštní slovesné vazby (nominativ s infinitivem,
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní akuzativ s infinitivem, to be likely, to be about to, had

a doplňující informace
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na témata
abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
Průřezová témata

better, would rather...)
Předložkové vazby
Další frázová slovesa
Kauzativní formy slovesné
Různé druhy vedlejších vět
Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Český jazyk a literatura
Sociální komunikace
Sexta
Spolupráce a soutěž
Syntax II.

Komunikativní funkce a typy textů
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informace
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na
méně běžné, konkrétní téma a pracuje se
získanými informacemi
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý autentický text se slovní zásobou
a jazykovými strukturami odpovídajícími
náročnějšímu textu
přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
komunikuje plynule a foneticky správně na témata
abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů
Průřezová témata

Diskuse o výhodách a nevýhodách různých jevů
Různé typy výpovědí o událostech v minulosti
Podávání a formulace instrukcí
Tvoření inzerátů a krátkých novinových článků
Vyjadřování názorů, svolení, odmítnutí, zdvořilé
žádosti

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Český jazyk a literatura

Přesahy z

Sociální komunikace

Sexta
Praktický řečnický výcvik

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na
méně běžné, konkrétní téma a pracuje se
získanými informacemi
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
přednese souvislý projev na zadané téma
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na témata
abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Využívaní moderních technologií doma, ve škole či
zaměstnání
Moderní společnost, její vymoženosti a úskalí
Sociální problémy různých věkových skupin
Stravovací návyky, správná životospráva
Sportovní vyžití a další volnočasové aktivity
Role kultury v životě mladého člověka
Důležitost médií, zprostředkování informací

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ Český jazyk a literatura
Kvinta
6. ročník
Sociologie
Dějiny a interpretace literatury IV.
Občanský a společenskovědní základ
Kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy
Seminář z občanského a
společenskovědního základu I.
Septima
Sociologie

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na
méně běžné, konkrétní téma a pracuje se
získanými informacemi
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit

Učivo
Významné anglicky mluvící země Britského
společenství
Kanada, Austrálie, Nový Zéland
Evropská unie a její země
Česká republika jako součást EU
Význam studia angličtiny

přednese souvislý projev na zadané téma
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Německý jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Německý jazyk
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk od sekundy do oktávy s následující
časovou dotací: Sekunda – 0+4 hodiny, Tercie – 0+3 hodiny, Kvarta – 0+3 hodiny, Kvinta – 3
hodiny, Sexta – 3 hodiny, Septima 3+1 hodiny, Oktáva 3 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka je osvojení mluvené i psané
podoby jazyka od úplných začátků až po již značně pokročilou úroveň odpovídající vyšší
úrovni obtížnosti státní maturitní zkoušky a zároveň úrovni B2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
Hlavní důraz je kladen na schopnost komunikovat s německy mluvícími lidmi v
každodenních situacích na běžná témata, ale postupně budována a rozvíjena je také schopnost
žáků čtením i poslechem získávat informace z německých zdrojů a médií
a schopnost hlouběji porozumět kultuře německy mluvících zemí.
Žák si při osvojování německého jazyka uvědomí, jak velký měla němčina vliv na české
lexikum a kolik slov německého původu dodnes používáme, a postupně přestane mít problém
číst pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury české knihy z dob, kdy naši klasičtí
autoři německá slova do svých textů běžně začleňovali s vědomím, že němčině přece rozumí
každý čtoucí Čech.
Výuka německého jazyka pak v neposlední řadě vede i k nejednostrannému a antiněmeckých
předsudků zbavenému přemýšlení o komplikovaných, ale pro naše dějiny určujících českoněmeckých a česko-rakouských vztazích.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:

Kompetence k učení: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) výkladem přehledné struktury
německého jazyka rozvíjeno logické myšlení a posilována žákova schopnost ovládnout
gramatické systémy dalších jazyků, žák je veden k efektivní překladové práci s texty
Kompetence k řešení problémů: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) odvozování význam
neznámých výrazů z kontextu, zadávání motivačních úkolů (např. situačních rozhovorů či
kratších samostatných slohových prací), při jejichž řešení je třeba projevit pohotovost a
zručnost v kombinaci znalostí získaných už dříve se slovy, obraty či fakty nově vyhledanými
ve slovnících, jazykových příručkách či na internetu
Kompetence komunikativní: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) vedení k aktivní komunikaci
či později i k diskusi s vyučujícím, ve dvojici i skupině, formulace a obhajoba vlastního
názoru a (např. autentickými poslechovými texty) připrava na komunikaci s rodilými
mluvčími
Kompetence sociální a personální: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) práce ve dvojici a ve
skupinách, prezentovat vlastní práce a názorů v kolektivu, obhajovat vlastních stanovisek a
citlivé hodnocení názorů a práce ostatních tak, aby atmosféra ve výuce byla přátelská a
povzbudivá a rušila pocit neúspěchu u žáků méně nadaných
Kompetence občanské: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) zadávání úkolů, ve kterých se
srovnávají životní styl, zvyky a obyčeje u nás a v německy mluvících zemích a zaujímají
stanoviska ke společenským, kulturním, geografickým a ekologickým rozdílům, jež mohou
žáci osobně vnímat i při pravidelných zájezdech do Vídně i (v případě dostatečného počtu
zájemců) do vzdálenějších německých, rakouských a švýcarských měst
Kompetence pracovní: (platí pro nižší gymnázium) soustavná kontrola práce, hodnocení
studijních úspěchů, oceňování aktivního přístupu k práci
Kompetence k podnikavosti: (platí pro vyšší gymnázium) prohlubováním znalosti německého
jazyka je výrazně zvyšována žákova uplatnitelnost na mezinárodním trhu práce v jednotné
Evropě a jeho možnost si v budoucnu aktivně hledat studijní a pracovní příležitosti v německy
mluvících zemích
Sekunda

0+4 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Učivo
Výslovnost hlásek a hláskových skupin, intonace,
základní pravidla slovosledu a základní pravidla
německého pravopisu
Přítomný čas pomocných, pravidelných,
nepravidelných a způsobových sloves
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
Člen určitý a neurčitý, skloňování podstatných jmen s
důrazem na 1., 3. a 4. pád
Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen

Vazby "es gibt" a všeobecný podmět "man"
Základní číslovky
Druhy záporu
Rozkazovací způsob
Tázací zájmena a příslovce
Předložky se 3. a 4. pádem
Préteritum a perfektum
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

Přivítání, rozloučení, představení sebe i jiné osoby
Sdělování základních informací o sobě a získávání
podobných informací o druhých lidech
Jednoduché vypravování či rozhovor na známé téma
Formulace jednoduché nabídky, její přijetí či odmítnutí
Objednávání jídel v restauraci
Dotazy na cestu a odpovědi na ně
Získávání informací z inzerátů a jiných krátkých textů
Psaní jednoduchého vzkazu, inzerátu, krátkého
osobního dopisu či pozvánky

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související

Učivo
První kontakty
Já, moje rodina, koníčky, plány
Můj pokoj, náš byt/dům, naše město
Moje třída, předměty a škola, školní výlety
Lidé, jejich země a jazyky
Jídlo, pití a restaurace
Denní režim a volnočasové aktivity



zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
sekunda
Sémantika
Český jazyk a literatura
sekunda
Slovotvorba
Český jazyk a literatura
sekunda
Morfologie
Český jazyk a literatura
sekunda
Syntax
Český jazyk a literatura
sekunda
Pravopis
Zeměpis
sekunda
Regionální geografie Evropy

Tercie

0+3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:




s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života

Učivo
Tvoření perfekta sloves pravidelných i nepravidelných
Další významy způsobových sloves
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Základní typy vedlejších vět
Zvratná slovesa
Skloňování podstatných jmen s přívlastkem
Sloveso werden
Infinitiv závislý s „zu“
Vedlejší věty účelové a konstrukce s „um – zu“

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:




využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata

Učivo
Prosba o pomoc, odmítnutí a jeho zdůvodnění,
vyjadřování lítosti
Jednoduché vypravování o své minulosti a zážitcích s
využitím perfekta
Pojmenování kladů a záporů (např. povolání) a
vyjadřování vlastních priorit
Sdělování a získávání informací (např. na téma
zdravotní stav)
Jednoduchá diskuze (např. na téma obavy a naděje
mladých lidí)
Čtení krátkých zpráv a inzerátů v novinách

Vyprávění o sobě i o jiných lidech s využitím
vedlejších vět
Popisování situace na obrázku
Psaní pohlednic, oznámení, inzerátů a jednoduchých
formálních dopisů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Přátelé, mezilidské vztahy

srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Obchody, nakupování
Naše město, náš dům
Školní den
Mé zkušenosti ze zahraničí
Nehody a úrazy

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Kvarta

0+3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně

Učivo
Podmiňovací způsob přítomný všech typů sloves
Vedlejší věty podmínkové
Nepřímé otázky
Typy vedlejších vět
Další typy souřadících spojek (deshalb, trotzdem …)
Trpný rod
Druhý pád substantiv

Neurčitá zájmena

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
Průřezová témata

Vyjadřování emocí
Rady pomocí podmiňovacích způsobů a vedlejších vět
podmínkových
Procvičování vypravování diskuze a argumentace
pomocí argumentů pro a proti
Procvičování čtení s porozuměním na složitějších
textech včetně novinových článků
Psaní soukromého dopisu, zprávy a delšího formálního
dopisu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Dovolená, cestování

formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma

Zdraví a nemoci
Oblečení
Povolání
Sny a přání
Berlín

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diferenciace
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu

Kvinta

3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Slovesné vazby
Zájmenná příslovce tázací a ukazovací
Předložky se 2. pádem
Budoucí čas
Složená substantiva a adjektiva
Spojení „jeden, jedna, jedno z nej- „
Vzájemné postavení příslovečných určení
Předminulý čas
Směrová příslovce (hinauf , herauf …)
Příčestí přítomné a minulé
Zpodstatnělá adjektiva
Další typy vedlejších vět

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:
















Učivo

srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Procvičování vyprávění, řízených rozhovorů a
argumentace
Popis a srovnávání obrázků s vyjádřením vlastního
názoru
Různorodé poslechy s porozuměním - výpovědi
mladých lidí, rozhovory, názory dospělých atp.
Čtení článků, inzerátů a rozhovorů
Psaní inzerátů, e-mailů, pohlednic, pozvánek,
poloformálních a formálních dopisů

Přesahy do

Přesahy z

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo
Fakta a události

logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

Vídeň
Sport
Anglicismy v němčině
Média

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Sexta

3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Učivo
Průběžné opakování a procvičování všech dříve
probraných typů jazykových prostředků, které žák
potřebuje pro kultivované vyjadřování, ať už ústní,
nebo písemné (tvarů nepravidelných sloves, typů
vedlejších vět, skloňování podstatných jmen s
přívlastkem, slovesných vazeb apod.)

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:



užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
odhadne význam neznámých slov na základě

Učivo
Zdůvodňování a obhajoba svého názoru, systematické
vysvětlování, vyjadřování pocitů, přesvědčení a
domněnek
Shrnutí hlavních myšlenek textu

Porozumění komplexním textům
Vypravování a psaní příběhů
Popis obrázků
Příprava a přednes referátu
Psaní inzerátu, pozvánky, e-mailu, formálního a
neformálního dopisu či úvahy

již osvojené slovní zásoby a kontextu

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
Spolupráce a soutěž

Tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo
Vzdělání a budoucnost

Žák:


logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma

Ochrana životního prostředí
Česká republika
Švýcarsko
Německo

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Septima

3+1 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Učivo
Průběžné opakování a procvičování všech dříve
probraných typů jazykových prostředků, které žák
potřebuje pro kultivované vyjadřování, ať už ústní,
nebo písemné (tvarů nepravidelných sloves, typů
vedlejších vět, skloňování podstatných jmen s

přívlastkem, slovesných vazeb apod.)

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení

Průřezová témata

Formulace vlastních myšlenek a názorů
Sledování příběhu a jeho samostatné vypravování
Shrnutí a předání detailní informace
Podrobné odpovídání na otázky
Nepovrchní popis vlastní pocitů (třeba při úspěchu či
selhání)
Zdvořilý telefonický dotaz na úřadě, zdvořilá formulace
čtenářského dopisu do redakce, psaní stížnosti i jiného
typu formálního dopisu
Písemná příprava a přesvědčivý přednes krátkého
proslovu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Člověk

logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata

Bydlení
Škola
Práce
Rodina a přátelé
Jídlo
Nakupování

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Oktáva

3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky
správně s použitím osvojené slovní zásoby a
gramatických prostředků

Průřezová témata

Učivo
Věta a její složky
Slovosled a jeho zvláštnosti
Typy souvětí a vedlejších vět
Objektivní a subjektivní užití modálních sloves
Opakování slovesných časů a konjunktivů
Přídavná jména
Příslovce
Předložky
Modální částice
Slovotvorba
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Formulace a obhajoba vlastních myšlenek a názorů
Sledování příběhu a jeho převyprávění
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu Porozumění autentickému literárnímu nebo
publicistickému textu
na běžné a známé téma
 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Diskuze o nedávných dějinách a aktuálních problémech
německy mluvících zemí
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
 užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
 využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do rozhovoru s
rodilými mluvčími na běžné a známé téma v
předvídatelných každodenních situacích
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Přesahy do

Přesahy z

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Cestování
Kultura
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu Sport
Zdraví
na běžné a známé téma
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Technika
Životní prostředí
identifikuje různé styly a citová zabarvení
Politika
promluvy



využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do rozhovoru s
rodilými mluvčími na běžné a známé téma v
předvídatelných každodenních situacích
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.
Český jazyk a literatura
oktáva
Umělecký styl
Český jazyk a literatura
oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV.

Francouzský jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Francouzský jazyk
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Francouzský jazyk je volitelný předmět, který je realizován jako další cizí jazyk s hodinovou
dotací 0+4 hodiny týdně v sekundě, 0+3 hodiny týdně v tercii, 0+3 hodiny týdně v kvartě, 3
hodiny týdně v kvintě, 3 hodiny týdně v sextě, 3+1 hodiny týdně v septimě 3 hodiny týdně v
oktávě.
B. Obsahové vymezení předmětu:

Cílem předmětu Francouzský jazyk je dosáhnout jazykových kompetencí odpovídajících
úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. V sekundě začínají žáci předmět
studovat jako začátečníci.
Obsah učiva je koncipován tak, aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná
témata, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a
zvykům jiných lidí a respektovat je.
Předmět přispívá k rozvoji znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení klíčových kompetencí na úrovni základního vzdělávání (sekunda, tercie, kvarta)
usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: účast v soutěžích, skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace, jazyková exkurze
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve francouzsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů
Kompetence pracovní: využití poznatků získaných z jiných oborů při poznávání životních a
kulturních podmínek jiných národů
O dosažení klíčových kompetencí na gymnáziu (kvinta, sexta, septima, oktáva) usilují
vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: účast v soutěžích, skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace, jazyková exkurze
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve francouzsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů

Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací a
miniprojektů
Sekunda

0+4 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Fonetika-distinktivní rysy, slovní přízvuk, intonace,
vázání, hláskování a francouzská abeceda
vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
Pravopis - interpunkce, pravidla u běžných slov, elize,
krátkém a jednoduchém projevu na téma
fonetický přepis
osobních zájmů nebo každodenního života
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
Gramatika - člen určitý, neurčitý, všeobecný podmět
běžných, každodenních situacích užitím
"on", stahování předložky "a" , "de" se členem určitým,
jednoduchých, vhodných výrazů a
jednotné a množné číslo substantiv a adjektiv, zájmena
frazeologických obratů
rozumí známým každodenním výrazům, zcela osobní samostatná a nesamostatná, přivlastňovací
zájmena nesamostatná, ukazovací zájmena
základním frázím a jednoduchým větám
odpoví jednoduše ústně i písemně na sdělení za nesamostatná, číslovky do miliónu, časování
použití základních gramatických struktur a vět pravidelných sloves, zvratných sloves a vybraných
nepravidelných sloves v přítomném čase a v imperativu,
vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky
slovesný zápor, tázací zájmena a příslovce, předložky
správně jednoduché texty ze známé slovní
jednoduché i složené, spojovací výrazy (et, mais, parce
zásoby
que, donc, alors, pour), tvoření otázky, slovosled ve
větách oznamovacích, rozkazovacích a tázacích, dělivý
člen, výraz "il y a"
Lexikologie - ustálená spojení dle probíraných okruhů,
synonyma a antonyma dle probíraných tematických
okruhů , význam slov v kontextu
Přesahy do
Přesahy z

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Český jazyk a literatura
sekunda
Morfologie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Souhlas, nesouhlas, omluva
Svolení, prosba, žádost
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu na Libost, nelibost, zájem, nezájem
Pozdrav, pozvání, odpověď, poděkování, blahopřání
běžné a známé téma
Krátké vyprávění v přítomnosti
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
Čtení a poslech s porozuměním
rozliší hlavní informace
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu Pozdrav a dopis z prázdnin
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na
ně reaguje
vyhledá v textu potřebnou informaci a odpoví
na otázku
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Osobní údaje, představení své osoby a jiných osob
Rodina
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
Základní profese
zájmy a činnosti s nimi související
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově Národnosti a názvy evropských zemí
Datum, dny, měsíce, roční období
jednoduché informace
Činnosti dne, zájmy a záliby, škola volný čas, sport
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
Popis cesty a orientace ve městě
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích
vyplní základní údaje do formulářů
používá abecední a dvojjazyčný slovník
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Základní údaje o Francii, Paříž, sporty ve Francii
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a
současného života ve Francii
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

Tercie

0+3 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Fonetika -procvičování výslovnosti

vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Pravopis- procvičování pravopisných pravidel

Gramatika - časování vybraných nepravidelných sloves
a zvratných sloves, blízký čas budoucí, způsobová
slovesa, výrazy množství, rozkazovací způsob sloves
"avoir", "etre", přítomný čas průběhový, názvy zemí s
předložkou, podmiňovací způsob zdvořilostní, výraz "il
faut", tvoření příslovcí
Přesahy do
Přesahy z

Český jazyk a literatura

VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

tercie
Tvarosloví

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Popis domu
Popis osoby
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
Itinerář
rozliší hlavní informace
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované Jídelní lístek
Menu
konverzace dalších osob prostřednictvím
Zprávy o počasí
běžných výrazů, poskytne požadované
Čtení a poslech s porozuměním
informace
napíše jednoduchá sdělení za správného použití
základních gramatických struktur a vět
odpoví na sdělení za správného použití
základních gramatických struktur a vět
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:


srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata

Učivo
Oblečení, móda, nákupy
Určování času, časový harmonogram a rozvrh hodin
Bydlení, domov
Části těla
U lékaře
Jídlo, v restauraci
Počasí a podnebí, krajina
Duševní a fyzické vlastnosti

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Stravovací zvyky ve Francii, speciality, recepty
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a Společenské zvyky, svátky
současného života ve Francii
Vybraná velká města
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

Kvarta

0+3 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Gramatika vybraná nepravidelná adjektiva, časování vybraných
nepravidelných sloves, passé composé, osobní zájmena
v předmětu přímém a nepřímém, zvratná slovesa v
passé composé pravidelných a vybraných
nepravidelných sloves, imparfait
neurčitá záporná zájmena a příslovce, řadové číslovky,
podmínka v přítomnosti "si"
Přesahy do
Přesahy z

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace

Fonetika a pravopis - procvičování výslovnostních a
pravopisných pravidel

Český jazyk a literatura
kvarta
Skladba

Komunikativní funkce jazyka a typy
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Vyprávění v minulosti
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Vyjádření názorů a pocitů
Formální a neformální rozhovor
identifikuje různé styly a citová zabarvení
Diskuse, srovnání
promluvy
Reprodukce kratšího textu
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
Mediální texty
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních Čtení a poslech s porozuměním
situacích
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma

Průřezová témata

Pozvánka, program kulturních zařízení, letáky a plakáty
Telefonické rozhovory, komunikace
Příroda a ekologie
Společenské chování, francouzská společnost a rodina
Internet
City, emoce

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Francouzští malíři 19 .století
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a Slavná období francouzské historie
současného života ve Francii
Speciality francouzské kuchyně
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Kvinta

3 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Fonetika a pravopis - procvičování výslovnostních a
pravopisných pravidel
formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
Gramatika -zájmenné příslovce "en", "y", budoucí čas
gramaticky správně a stručně
jednoduchý, blízký čas minulý, užití imparfait a passé
využívá překladové slovníky při zpracování
composé, vztažná zájmena, srovnávání a stupňování
písemného projevu na méně běžné téma
přídavných jmen a příslovcí, ukazovací zájmena
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní samostatná
zásoby a gramatických prostředků
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Jednoduše formulovaná prezentace
Umělecké texty
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
Čtení a poslech s porozuměním
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních Popis, srovnání
Vyprávění v minulosti
situacích
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
shrne a ústně a písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:


užívá různé techniky čtení dle typu textu a

Učivo
Zaměstnání, svět práce
Životopis




účelu čtení
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související

Průřezová témata

Cestování a doprava
Můj kraj
Média
Zdraví a nemoc
Film a divadlo
Drobné zprávy
Zeměpisné údaje
Komunikace v situacích všedního dne
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Vybrané památky a města
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a Regiony Francie
současného života ve Francii
DOM, TOM
Průřezová témata
Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě

Sexta

3 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života

Průřezová témata

Fonetika a pravopis - procvičování výslovnostních a
pravopisných pravidel, interpunkce
Gramatika - podmiňovací způsob přítomný, shoda v
passé composé, shrnutí zvratných soves ve všech
časech, samostatná přídavná jména, neurčitá zájmena,
neosobní obraty, výrazy "avant de", "apres + infinitif",
minulý infinitif, plus-que-parfait, souslednost časová,
řeč nepřímá, gérondif, passé simple

Lexikologie - anglicismy, neologismy, synonyma a
antonyma
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:


srozumitelně reprodukuje přečtený nebo

Učivo
Vyprávění v minulosti
Žádost, úřední dopis



vyslechnutý, méně náročný autentický text se Vyjádření názorů a pocitů
slovní zásobou na běžná témata
Pracovní nabídky, pohovor a popis pracovní činnosti
Diskuse, charakteristika, vyprávění, zpráva, kritika,
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu na novinový článek
Čtení a poslech s porozuměním
běžné a známé téma
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu

Média
Bydlení
Země a národnosti
Organizace výletu
Současná francouzština
Zdravý životní styl
Věda a technika
Komunikace v situacích všedního dne
Vzdělávání
Umění a hudba

Průřezová témata

Přesahy do

Přes
ahy
z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Francouzské výtvarné umění a hudba
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a Vzdělávací systém Francie
současného života ve Francii
Vybrané regiony, města a památky
Média ve Francii
Ukázky z francouzské literatury
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Geografie
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH sexta
SOUVISLOSTECH
Západní Evropa
Žijeme v Evropě

Septima

3+1 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:


vysvětlí gramaticky správně své názory a

Učivo
Fonetika a pravopis - procvičování výslovnostních a
pravopisných pravidel

stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života

Průřezová témata

Gramatika - trpný rod, podmínka v minulosti "si",
subjonctif přítomný, podmiňovací způsob minulý,
vztažná zájmena - shrnutí, nepravidelné tvoření
příslovcí, samostatná tázací zájmena, dvojí negace
"ni...ni", vybrané spojky

Lexikologie - rčení a přísloví, internacionalismy
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Vyjádření přípustky
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Texty v médiích, reklamní a odborné texty
Argumentace
identifikuje různé styly a citová zabarvení
Čtení a poslech s porozuměním
promluvy
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Filmová tvorba
Komunikace v situacích všedního dne
Společenské problémy
Současná společnost
Příroda a ekologie
Cestování
Společenské problémy a rodina
Dějiny Francie
Ukázky z literatury Francie
Přesahy do
Přesahy z

zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Francouzský film
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a Problémy současné francouzské společnosti
současného života ve Francii
Frankofonní země
Dějiny Francie
Osobnosti Francie

Průřezová témata

Ukázky z francouzské literatury
Přesahy do
Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Oktáva

3 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Fonetika a pravopis - procvičování výslovnostních
a pravopisných pravidel, interpunkce
Gramatika - futur anterieur, subjonctif minulý,
participe présent, slovesné vazby, vazby
"faire+inf"
Lexikologie - anglicismy, neologismy, synonyma a
antonyma
Přesahy do
Přes
ahy
z

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Vyjádření sympatie a antipatie
Generalizace
Esej, úvaha, recenze, prezentace
Čtení a poslech s porozuměním
Přesahy do
Přesahy z

využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Česká republika, Praha
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Správní a politický systém
Obchodní korespondence
identifikuje různé styly a citová zabarvení
Strukturovaný životopis
promluvy
Charakteristika
Francouzská literatura
Průřezová témata
Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přesahy z

VÝCHOVA
Sociální komunikace

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Politický systém Francie
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a Přehled francouzské literatury
současného života ve Francii
Francouzština ve světě
Osobnosti Francie
Průřezová témata
Přesahy do
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Přesahy z

Dějepis
oktáva
Moderní doba I (1914-1945)
Dějepis
oktáva
Moderní doba II ( vývoj po roce
1945)

Španělský jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Španělský jazyk
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Španělský jazyk je volitelný předmět, který je realizován jako další cizí jazyk s časovým
plánem: v sekundě 4 hodiny týdně, v tercii 3 hodiny týdně, v kvartě 3 hodiny týdně, v kvintě 3
hodiny týdně, v sextě 3 hodiny týdně, v septimě 4 hodiny týdně a v oktávě 3 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Španělský jazyk je dosáhnout jazykových kompetencí odpovídajících úrovni
B2 Společného evropského referenčního rámce.
Obsah učiva je koncipován tak, aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná
témata, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a
zvykům jiných lidí a respektovat je.
Předmět přispívá k rozvoji znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující v ročnících sekunda, tercie, kvarta
následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů

Kompetence k řešení problémů: účast v soutěžích, skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace, jazyková exkurze
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve španělsky mluvících zemích
Kompetence občanské: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů
Kompetence pracovní: využití poznatků získaných z jiných oborů při poznávání životních a
kulturních podmínek jiných národů
V ročnících kvinta, sexta, septima a oktáva o dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující
následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: účast v soutěžích, skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace, jazyková exkurze
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve španělsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací a
miniprojektů
Sekunda

0+4 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:


reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Učivo
Fonetika-distinktivní rysy, slovní přízvuk, intonace,
hláskování a španělská abeceda
Pravopis - interpunkce, pravidla u běžných slov,
fonetický přepis



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

Gramatika - člen určitý, neurčitý, stahování předložky
"a" , "de" se členem určitým, jednotné a množné čísto
substantiv a adjektiv, rod ženský adjektiv, zájmena
osobní nesamostatná, osobní zájmena v předmětu
přímém a nepřímém, přivlastňovací zájmena
nesamostatná, ukazovací zájmeno este, číslovky do
miliónu,řadové číslovky, časování pravidelných sloves,
zvratných sloves a vybraných nepravidelných sloves v
přítomném čase , v imperativu, slovesný zápor, rozdíl v
použití " hay" a "estar", tázací příslovce a zájmena,
předložky jednoduché i složené, tvoření otázky,
slovosled ve větách oznamovacích, rozkazovacích a
tázacích
Lexikologie - ustálená spojení dle probíraných okruhů,
synonyma a antonyma dle probíraných tematických
okruhů

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
sekunda
Morfologie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy


Učivo

rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících
se každodenních témat



Souhlas a nesouhlas
Svolení, prosba, odmítnutí
Libost, nelibost, zájem, nezájem
Pozdrav
rozumí jednoduchým informačním nápisům a
Vzkaz, odpověď
orientačním pokynům
Osobní dopis
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se Krátké vyprávění v přítomnosti
Jednoduchý popis
vztahují k běžným tématům
Čtení a poslech s porozuměním
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři



stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení



rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď
na otázku
používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník






Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Přesahy do

Přesahy z

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Osobní údaje, představení své osoby a jiných osob
Základní profese
Národnosti a názvy evropských zemí
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu
Datum, dny v týdnu, nákupy
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
Časový harmonogram a rozvrh hodin
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Jízdní řád, plánek metra
Popis cesty a orientace ve městě, jednoduchý popis
místa
Činnosti dne
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
V restauraci, jídlo
zájmy a činnosti s nimi související
Zájmy a záliby
rozumí známým každodenním výrazům, zcela
Popis osoby
základním frázím a jednoduchým větám
Rodina
Dům, byt, vybavení bytu
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
Moje třída, školní potřeby
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
rozumí známým každodenním výrazům, zcela
základním frázím a jednoduchým větám

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:



se orientuje v zeměpisu a kulturních
zvyklostech španělsky mluvících zemí

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Tercie

0+3 týdně, V

Učivo
Základní údaje o Španělsku a Latinské Americe
Autonomní oblasti-přehled
Madrid
Stravovací zvyklosti, španělská a latinskoamerická
kuchyně
Přesahy do

Přesahy z

Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy







Učivo

Žák:
rozumí slovům a jednoduchým větám, které
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
napíše jednoduchá sdělení a odpověď na
sdělení za správného použití základních
gramatických struktur a vět

Fonetika- procvičování výslovnosti
Pravopis- procvičování pravopisu
Gramatika-zájmena osobní v předmětu přímém i
nepřímém, další nepravidelná slovesa a modální
slovesa v přítomném čase, vazba estar+gerundio,vazba
tener+que, vazba hay que+infinitiv, futuro inmediato,
pretérito perfecto, pretérito indefinido, užití slovesných
časů, neurčitá zájmena a příslovce, záporná zájmena a
příslovce, ukazovací zájmena "este" , "ese" , " aquel",
samostatná přivlastňovací zájmena, stupňování adjektiv
a adverbií, datum
Lexikologie-ustálená spojení, antonyma a synonyma
dle probíraných témat

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
tercie
Tvarosloví

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy

Učivo



Žák:



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



rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících
se každodenních témat



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



vyplní základní údaje o sobě ve formuláři



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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace



Přesahy do

Pozvánka, pozvání
Texty v průvodcích
Jízdní řády, jízdenka, letenka
Cestovní itinerář
Nápisy
Formuláře a letáky
Jednoduchý popis
Vyprávění v přítomnosti a minulosti
Osobní a formální dopis
Čtení a poslech s porozuměním

Přesahy z

Tematické okruhy a komunikační sutuace
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


se zapojí do jednoduchých rozhovorů



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



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



rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou



reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace

Průřezová témata

Datum, měsíce, roční období
Počasí
Program kulturních zařízení,plakáty
Volný čas
Pozvánka
Telefonické rozhovory
Krajina a příroda
Cestování
Vlastnosti věcí
Nákupy, druhy nákupních míst

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Španělské autonomní oblasti , vybraná velká města
Země LA
Svátky a zvyky
Nejvýznamnější malíři Španělska a LA

se orientuje v zeměpisu a kulturních
zvyklostech španělsky mluvících zemí
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Zeměpis
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH tercie
Lidé na Zemi
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Kvarta

0+3 týdně, V

Přesahy z

Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy

Učivo
Fonetika-výslovnostní rozdíly ve španělsky mluvících
zemích

Žák:



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



formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Pravopis-psaní méně obvyklých slov
Gramatika:
další nepravidelá slovesa v pretérito indefinido,
imperfecto, užití slovesných časů, neurčitá zájmena a
příslovce, záporná zájmena a příslovce, srovnávání,
podmínka reálná v přítomnostia budoucnosti, spojovací
výrazy "porque" a " es que", vyjádření vlastnosti trvalé
a přechodné, osobní zájmena samostatná, kombinace
dvou zájmen v předmětu

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvarta
Skladba

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Návod a popis
Dotazník
Vypravování v přítomnosti a minulosti
City a názory
Jednoduchá prezentace
Čtení a poslech s porozuměním



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



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



stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení



využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat







reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď
na otázku
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:





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

odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
Průřezová témata

Části lidského těla
Zákazy a příkazy
Prázdniny, ubytování v hotelu
Město
Fyzické a duševní vlastnosti, city a názory
Životopis, formuláře
Komunikace v situacích všedního dne
Svátky ve Španělsku a LA

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

Reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:



Hudba ve Španělsku a LA
Regionální svátky
Zeměpisné údaje o zemích LA
Vybraná velká města

se orientuje v zeměpisu a kulturních
zvyklostech španělsky mluvících zemí

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Kvinta

3 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:




formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím

Učivo
Gramatika:
Užití slovesných časů minulých Subjuntivo de presente
Záporný rozkaz
Kondicionál přítomný Kondicionál přítomný

jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy





Učivo

identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek

Průřezová témata

Žádost
Objednávka
Referát
Texty krásné literatury
Stížnost
Čtení a poslech s porozuměním

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:






formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník

Učivo
Doprava, dopravní a jiné nehody
Podnebí a počasí
Prázdniny, ubytování v hotelu
Služby, reklamace
Zdraví, zdravý životní styl a výživa
Média
Svět práce
Korespondence
Komunikace v situacích všedního dne
U lékaře
Sporty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Výtvarné umění Španělska a LA
Literatura a dějiny Španělska a zemí LA
se orientuje v nejdůležitějších rysech kultury a Média ve Španělsku a LA
současného života španělsky mluvících zemí
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Sexta

3 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Fonetika a pravopis - procvičování výslovnostních a
pravopisných pravidel, interpunkce
Gramatika:
Trpný rod
Futuro Imperfecto
Pretérito Pluscuamperfecto
Věty časové
Slovesné opisné vazby,
Souřadicí a podřadicí spojky a souvětí souřadné a
podřadné
Odvozování
Člen určitý ve spojení se zeměpisnými názvy
Postavení přídavných jmen
Vztažná, neurčitá a záporná zájmena-shrnutí a rozšíření
Neurčité tvary slovesné- rozšíření
Opisné a slovesné vazby- rozšíření
Lexikologie- internacionalismy, základní rozdílymezi
evropskou a latinskoamerickou španělštinou
Antonyma, synonyma, homonyma, homofona

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
rozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního i psaného projevu na
běžné a známé téma

Vyprávění v minulosti
Žádost
Úřední dopis
Vyjádření názorů a pocitů
Argumentace
Diskuse
Charakteristika
Vyprávění
Čtení a poslech s porozuměním

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu

Průřezová témata

Věda a technika
Kultura
Dějiny
Bydlení,práce a činnosti spojené s bydlením
Vzdělávání, systém školství, imatrikulace
Sociální problémy
Svátky a tradice
Komunikace v situacích všedního dne

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Reálie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Španělština a španělsky mluvící země
Kultura ve Španělsku a LA
orientuje se v nejdůležitějších rysech kultury a Školský systém Španělska a ČR
současného života španělsky mluvících zemí

Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Geografie
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH sexta
Západní Evropa
SOUVISLOSTECH

Přesahy z

Vzdělávání v Evropě a ve světě

Septima

3+1 týdně , V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Fonetika – procvičování pravopisu a výslovnosti,
intonace, interpunkce, psaní velkých písmen
vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života

Gramatika:
Subjuntivo de Imperfecto
Odvozování
Člen určitý ve spojení se zeměpisnými názvy
Postavení přídavných jmen
Vztažná, neurčitá a záporná zájmena-shrnutí a rozšíření
Souslednost časová
Minulý infinitiv
Souvětí podřadné a podřadné
Věty podmínkové
Neurčité tvary slovesné- rozšíření
Opisné a slovesné vazby- rozšíření

Lexikologie- antonyma, synonyma, homonyma,
homofona, rčení a přísloví
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Pracovní nabídky
Pohovor a popis pracovní činnosti
Vyjádření sympatie a antipatie
Prezentace
Texty v médiích, reklamní texty
Čtení a poslech s porozuměním

Přesahy do

Přesahy z

Tematické okruhy a komunikační situace
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Vliv médií
Film a televize
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
Město a venkov
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních Korespondence
Nové technologie a společnost
situacích
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Urgentní situace (nehody, krádeže)
Svět práce
identifikuje různé styly a citová zabarvení
Přehled dějin Španělska a Latinské Ameriky
promluvy
Současná společnost a její problémy Osobní údaje
Komunikace v situacích všedního dne

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Španělská hudba a umění
Současné společenské problémy
se orientuje v nejdůležitějších rysech kultury a Dějiny Španělska a LA
současného života španělsky mluvících zemí
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Oktáva

3 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:


s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Učivo
Neurčité tvary slovesné-shrnutí Opisné a slovesné
vazby-shrnutí
Minulé časy v subjuntivu a indikativu Víceslovné
předložky a spojky
Složité souvětí souřadné a podřadné
Kondicionál minulý
Futuro Perfecto
Textové konektory

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma

Esej, úvaha, recenze
Zpráva, kritika, novinový článek
Čtení a poslech s porozuměním

Tematické okruhy a komunikační stuace
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Obchodní korespondence
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Zdraví a výživa
Ekologie a katastrofy
identifikuje různé styly a citová zabarvení
Literatura Španělska a latinskoamerických zemí
promluvy
Lidské vztahy, city, pocity a problémy
Česká republika, Praha
Moje budoucnost
Komunikace v situacích všedního dne

Reálie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Politický systém Španělska
Literatura Španělska a latinskoamerických zemí
se orientuje v nejdůležitějších rysech kultury a Španělský film
současného života španělsky mluvících zemí
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Přesahy do

Přesahy z

Dějepis
oktáva
Moderní doba I (1914-1945)
Dějepis
oktáva
Moderní doba II ( vývoj po roce
1945)

Ruský jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Ruský jazyk
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Ruský jazyk lze na osmiletém gymnáziu studovat jako další cizí jazyk od sekundy do oktávy

s následující časovou dotací: Sekunda – 0+4 hodiny, Tercie 0+3 hodiny, Kvarta – 0+3 hodiny,
Kvinta – 3 hodiny, Sexta – 3 hodiny, Septima – 3+1 hodiny, Oktáva – 3 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka je osvojení mluvené i psané podoby
jazyka od úplných začátků minimálně po úroveň B2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, která současně odpovídá vyšší úrovni obtížnosti státní
maturitní zkoušky.
Obsah učiva je koncipován tak, aby žáci mohli v ruském jazyce nejen s jistotou komunikovat
na běžná témata, získávat informace z ruských zdrojů a médií čtením i poslechem, ale aby
také hlouběji pronikli do kultury ruského národa a rozdílného myšlení, které jazyk v řeči
zrcadlí, a byli schopni navazovat nejen osobní, ale i pracovní vztahy v době, kdy znovu
objevujeme důležitost ruských trhů.
Výuka ruského jazyka přispívá k zachování jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) střídání různých metod a forem
práce, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) práce se slovníky,
samostatná práce, debata, soutěž
Kompetence komunikativní: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) aktivní komunikace, diskuse
s vyučujícím, párová konverzace, skupinová práce, formulace a obhajoba vlastního názoru
Kompetence sociální a personální: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) spolupráce ve dvojicích
a ve skupinách, cílené střídání rolí ve skupinách, motivace, povzbuzování slabších žáků,
hodnocení a sebehodnocení žáků, příjemné prostředí a zdravé klima v kolektivu
Kompetence občanské: (platí pro nižší i vyšší gymnázium) simulace možných situací
praktického života, srovnávání životního stylu, zvyků a obyčejů u nás a v Rusku, vysvětlování
kulturních, geografických a ekologických rozdílů, výchova k toleranci
Kompetence pracovní: (platí pro nižší gymnázium) soustavná kontrola práce, hodnocení
studijních úspěchů, oceňování aktivního přístupu k práci
Kompetence k podnikavosti: (platí pro vyšší gymnázium) soustavná příprava na vyučování nejspolehlivější záruka úspěchu, motivace žáků k aktivnímu přístupu k učení, snaha vést žáky
k objektivnímu hodnocení vlastních výkonů
Sekunda

0+4 týdně, V

Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Základní poučení o přízvuku, rozlišování přízvučných a
rozumí známým každodenním výrazům, zcela nepřízvučných slabik, pohyblivý přízvuk, výslovnost
nepřízvučných samohlásek, výslovnost tvrdých a
základním frázím a jednoduchým větám
měkkých souhlásek
napíše jednoduchá sdělení a odpověď na
Intonace tázacích a oznamovacích vět
sdělení za správného použití základních
Čtení a psaní písmen azbuky, pořadí písmen azbuky,
gramatických struktur a vět
funkce jotovaných písmen
Pravopis jmen příslušníků národů
Skloňování podstatných jmen, oslovení
Zájmena osobní a přivlastňovací
Číslovky 1-100
Řadové číslovky
Slovesa 1. a 2. časování v přítomném čase, slovesa se
změnou kmenové souhlásky, některé slovesné vazby
odlišné od češtiny
Vyjádření mám, máš, mám rád
Minulý čas všech sloves
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
sekunda
Morfologie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo

Představení, pozdravy při setkání a při loučení
rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na Seznamování ¨
Informace o sobě a jiných
ně reaguje
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v Vyjádření názoru, potřeby, přání
textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď
na otázku
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované
informace
rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
každodenních témat
rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvarta
Komunikace a sloh

Přesahy z

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Já a moje rodina, profese, domácí zvířata
rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na Státy, obyvatelé, národnosti
Škola, předměty, rozvrh
ně reaguje
Narozeniny, roční období, měsíce
sdělí ústně i písemně základní údaje o své
Nákupy, obchody, zboží
osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované
informace
rozumí slovům a jednouchým větám, které se
vztahují k běžným tématům
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
prima
Život ve společnosti

Tercie

0+3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy

Žák:




Učivo

vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
napíše jednoduchá sdělení a odpověď na
sdělení za správného použití základních
gramatických struktur a vět

Intonace různých typů otázek, výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek, výslovnost předložkových spojení,
intonace souvětí
Pravopis и/ы
Číslovky 200 – 1000
Spojení číslovek s podstatnými jmény
Časování sloves, zvratná slovesa, rozkazovací způsob
Skloňování podstatných jmen, přídavných jmen,
zájmena
Data

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
tercie
Tvarosloví

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované
informace
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Objednání jídla
Pochvaly, upozornění na zajímavou věc
Popis a charakteristika osoby
Popis průběhu dne
Vyprávění o českých tradicích
Popis polohy, otázky na cestu

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
tercie
Komunikace a sloh

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované
informace
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Jídlo a nápoje
Povahové vlastnosti člověka a jeho vzhled
Denní režim
Svátky a trávení volného času
Budovy ve městě, orientace

Přesahy do
Zeměpis
sekunda
Rusko
Zeměpis
tercie
Doprava a spoje
Zeměpis
tercie
Služby
Zeměpis
tercie
Cestovní ruch
Zeměpis
kvarta
Česká republika na mapě Evropy

Přesahy z

Kvarta

0+3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Zdokonalování výslovnosti, přízvuku, intonace
Procvičování azbuky, interpunkce

formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně

Časování sloves
Vedlejší věty
Skloňování podstatných a přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Podmiňovací způsob sloves
Infinitivní věty
Vazby odlišné od češtiny

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo
Rady a doporučení, jak žít zdravě

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života
jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Pojmenování oblečení a barev
Vypravování o zájmech svých i přátel
Popis oblíbeného hudebního žánru, filmu nebo knihy
Vyprávění o České republice
Vyjádření svých pocitů
Popis vysněného partnera či partnerky
Charakteristika různých druhů zaměstnání

Přesahy do

Přesahy z

Komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:












Učivo
Zdravý životní styl

odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Průřezová témata

Popis osoby
Styly oblékání, móda, barvy
Hudební a filmové žánry
Česká republika a Praha
Zaměstnání, profese a jejich charakteristika

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Kvinta

3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:




formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje

Učivo
Procvičování přízvuku, intonace, výslovnosti,
pravopisu
Výslovnost přejatých slov
Slovesné vazby odlišné od češtiny, podmiňovací
způsob, rozkazovací způsob

foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Průřezová témata

Spojka чтобы
Neurčitá zájmena a příslovce s částicemi -нибудь a - то
Zájmena этот a тот
2. stupeň přídavných jmen a některých příslovcí

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvinta
Zvuková a grafická stránka jazyka

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

Popis jevů nepříznivých pro životní prostředí
Prezentace hlavního města Ruska
Pojmenování různých médií a jejich funkce
Diskuze o televizním programu
Vyjádření slov na rozloučenou

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

Práce, povolání
Ochrana životního prostředí
Moskva
Média
EU a její struktury, cestování

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Občanský a společenskovědní základ
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH oktáva
Náboženství a religionistika
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Přesahy z

Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí

Sexta

3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Průřezová témata

Zdokonalování přízvuku, intonace, výslovnosti
Časování nepravidelných sloves
Slovesné vazby odlišné od češtiny
Přechodníky / přítomný a minulý/
Rozkazovací způsob 1.osoby množného čísla
Vazby s infinitivem
Příčestí a přídavná jména slovesná minulá trpná
Věty se spojkou чтобы
Věty se slovesem являться
Skloтovбnн pшivlastтovacнch zбjmen
Skloтovбnн podstatnэch jmen брат а друг v množném
čísle
Skloňování podstatnýcj jmen мать а дочь

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
sexta
Morfologie II.

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Vyjadřování nutnosti a možnosti
Vyjádření srovnání, vysvětlení výhod a nevýhod
různých možností
Vyjádření přibližnosti
Vyjádření vzájemnosti
Zdůvodňování a obhajoba vlastního názoru
Shrnutí hlavních myšlenek textu
Čtení inzerátů, korespondence, publicistických,
odborných a upravených literárních textů
Popis obrázků
Psaní e-mailu a úvahy

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvarta
Komunikace a sloh

Přesahy z

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
Průřezová témata

Studium cizích jazyků
Studium na vysoké škole
Bydlení, inzeráty, koupě bytu, stěhování
Domácí práce
Reklama, služby

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Septima

3+1 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Učivo
Zdokonalování přízvuku, intonace, výslovnosti
Předložkové vazby s 2.pádem
Další slovesné vazby odlišné od češtiny
Přídavná jména slovesná činná /přítomná a minulá/
Jmenné tvary přídavných jmen
Záporná zájmena
Jednoduchý tvar 3. stupně přídavných jmen
Přídavná jména slovesná přítomná trpná
Vidové dvojice
Vyjadřování různých významů českého mít - shrnutí
Větný a členský zápor

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:






rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích

Učivo
Vyjádření pocitů- libost/nelibost, zájem/nezájem,
překvapení, naděje, spokojenost/nespokojenost,
zklamání, obava, strach, upřednostnění někoho/něčeho,
vděčnost, sympatie, touha, lhostejnost
Vyjádření morálního stanoviska - omluva, odpuštění,
pochvala, pokárání, lítost
Vyjádření úmyslu, přání, žádosti, prosby, výzvy,
nabídky, upozornění, rady, pozvání, doporučení
Čtení literárních textů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma

Sport, olympijské hry
Zdraví, nemoci
Zdravotně postižení spoluobčané
Média, internet
Rusko a Evropa

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce
Mediální produkty a jejich význam
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Informatika a informační a
komunikační technologie
sexta
Počítačové sítě, internet
Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy
Geografie
sexta
Evropa- všeobecný přehled
Geografie
sexta
Východní Evropa
Tělesná výchova
sexta
Poznatky z TV a sportu
Tělesná výchova
septima
Poznatky z TV a sportu
Tělesná výchova
oktáva
Poznatky z TV a sportu

Přesahy z

Oktáva

3 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Učivo
Zdokonalování výslovnosti, přízvuku a intonace
Intonační vyjádření emocionálních odstínů
Intonace a rytmus nadvětných celků
Psaní interpunkčních znamének a spojovníku
Přechodníky
Vyjádření pasiva

Příjmení ruská a cizí
Slovesné a předložkové vazby odlišné od češtiny
Průřezová témata

Přesahy do
Český jazyk a literatura
oktáva
Obecné poučení o jazyce

Přesahy z
Ruská konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Poslech obsahově i jazykově náročnějších autentických
dialogických i monologických textů
Čtení obsahově i jazykově náročnějších autentických
textů / informativních, publicistických, odborných i
uměleckých/
Hlavní funkční styly - hovorový, publicistický,
administrativní, odborný, umělecký

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Sloh- odborný styl
Český jazyk a literatura
septima
Sloh: Publicistický styl
Český jazyk a literatura
oktáva
Umělecký styl

Přesahy z
Ruská konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy

Učivo
Dnešní mládež a její problémy, drogy
Plány do budoucna, zaměstnání, životopis
Jídlo a kuchyně
Česká republika, Praha
Ruská literatura, ruský jazyk




využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí

Český jazyk a literatura
kvinta
Úvod do studia lingvistiky
Český jazyk a literatura
sexta
Dějiny a interpretace literatury II.
Český jazyk a literatura
septima
Dějiny a interpretace literatury III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Obecné poučení o jazyce
Český jazyk a literatura
oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV.
Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Psychologie osobnosti, vývojová
psychologie
Občanský a společenskovědní základ
oktáva
Trh práce, profesní volba

Přesahy z
Ruská konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Latinský jazyk
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Latinský jazyk:
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Výuka latinského jazyka je koncipována jako jednoletý povinný kurs latiny, jejž absolvují
v rozsahu 1 hod. týdně všichni žáci, a na něj navazující tříletý kurs volitelného předmětu pro
zájemce.
B. Obsahové vymezení předmětu Latinský jazyk:
Ze samotné organizace předmětu vyplývá, že nemůže být ničím jiným, než kursem
propedeutickým, tj. předmětem připravujícím žáky k dalšímu studiu jazyka či jazyků.
Poskytne jim aparát odborného názvosloví, nejzákladnější morfologické a syntaktické znalosti
a vede žáky k překladovým dovednostem, jež je upozorňují na logickou strukturu a analogie v
české a latinské větě.
Část vyučovacích hodin je věnována etymologickým cvičením, vzájemným lexikálním
vazbám češtiny a latiny a internacionalismům.

Texty k překladům současně slouží jako výchozí materiál k výkladu reálií antického světa.
C. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Latinský jazyk :
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení: frontální a skupinová výuka, práce s různými zdroji informací,
mezipředmětové vztahy
- realizováno v kvintě
Kompetence k řešení problémů: samostatná domácí práce, samostatná individuální práce v
hodinách
- realizováno v kvintě
Kompetence komunikativní: skupinová práce, diskuse se spolužáky i s vyučujícím o řešeném
problému
- realizováno v kvintě
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, diskuse o společensko-historických
souvislostech a mravních postojích žáků ve vztahu k překládaným textům
- realizováno v kvintě
Kompetence k podnikavosti: tříbení logického myšlení
- realizováno v kvintě
Kvinta

0+1 týdně, P
Výslovnost, délka a přízvuk v latinském textu
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

zvládá tradiční středoevropskou výslovnost
latinského textu

Skupiny hlásek s odlišnou výslovností
Slabika dlouhá přirozeně a pozičně
Přízvuk

Morfologie
Očekávané výstupy
Žák:


je schopen pracovat s paradigmaty 1. a 2.
deklinace a 1.a 2. konjugace

Průřezová témata

Učivo
Substantiva 1. a 2. deklinace
Adjektiva 1. a 2. deklinace
Slovesa 1. a 2. konjugace (indikativ prézentu,
imperfekta, futura I., imperativ, prézentní infinitivy)
Participium perfekta pasiva
Přesahy do

Přesahy z

Latinský jazyk volitelný
sexta
Morfologie I.

Syntax
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Jednoduchá věta





ve vzájemné vazbě chápe strukturu
jednoduché české a latinské věty a je schopen
převádět ji z aktiva do pasiva a vice versa
ozřejmí si význam českých slovesných
participií a pracuje s latinským participiem
perfekta pasiva
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž

Transformace aktivní vazby na vazbu pasivní a vice
versa
Významy a využití českých participií a analogické
použití latinského participia perfekta pasiva

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Latinský jazyk volitelný
sexta
Syntax I.

Etymologická cvičení
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

uvědomuje si etymologické propojení
latinského slova a odvozených
internacionalismů užívaných v češtině
rozumí internacionalismům s řeckou či
latinskou číslovkou nebo frekventovaným
prefixem
Průřezová témata

Řecké a latinské číslovky ve frekventovaných
kompozitech
Význam řeckých a latinských prefixů ve
frekventovaných internacionalismech
Česká slova odvozená od prézentního i supinového
kmene latinského slovesa

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Vzdělání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality

Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti v nižším gymnáziu
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v nižším gymnáziu je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat
matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V

tematickém okruhu Čísla a početní operace, na který navazuje a dále ho prohlubuje tematický okruh
Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět
operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové
porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při
matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují
všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se
porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem),
zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a
metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí,
které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si
změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že
změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a
grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle
možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů.
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž
řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při
němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života,
pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační
úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může
podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový
software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k
matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách.
Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Charakteristika vzdělávací oblasti ve vyšším gymnáziu
Výuka matematiky na vyšším gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových
vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků a schopnost geometrického vhledu.
Ovládnutí požadovaného matematického aparátu, elementy matematického myšlení, vytváření hypotéz
a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího studia.
Osvojené matematické pojmy, vztahy a procesy pěstují myšlenkovou ukázněnost, napomáhají žákům
k prožitku celistvosti.
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické
usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s cílem najít spíše objektivní pravdu než uhájit
vlastní názor. Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení,
v aktivním ovládnutí matematických nástrojů a dovedností, v pěstování schopnosti aplikace.
Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení

a odhalovat klamné závěry.
Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v
ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z
oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky. Žáci
poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je výsledkem složitého multikulturního
historického vývoje spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním na
základě poznávání jejich charakteristických vlastností;
- určování, zařazování a využívání pojmů, k analýze a zobecňování jejich vlastností;
- vytváření zásoby matematických pojmů, vztahů, algoritmů a metod řešení úloh a k využívání
osvojeného matematického aparátu;
- analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a
problémů, k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám;
- práci s matematickými modely, k vědomí, že k výsledku lze dospět různými způsoby;
- rozvoji logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušenosti nebo pokusu, k jejich
ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů;
- pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a k aplikaci matematických poznatků v
dalších vzdělávacích oblastech;
- přesnému vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematickým termínům,
symbolice a matematickému textu;
- zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu;
- rozvíjení dovednosti pracovat s různými reprezentacemi;
- užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci výsledků;
- rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se učí poznávat a nalézat
situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu), k vyhodnocování
matematických modelů, k poznávání mezí jejich použití, k vědomí, že realita je složitější než její
matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací a jedna situace může být
vyjádřena různými modely);
- rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti;
- pochopení matematiky jako součásti kulturního dědictví a nezaměnitelného způsobu uchopování
světa.
Matematika
Charakteristika předmětu
Charakteristiky předmětu Matematika
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Matematika patří k povinným vyučovacím předmětům na gymnáziu. Je vyučována po celou dobu
osmiletého studia.
prima 4 hodiny

sekunda 4 hodiny
tercie 4 hodiny
kvarta 3+1 hodiny
kvinta 3+1 hodiny
sexta 3 hodiny
septima 2+2 hodiny
oktáva 2+2 hodiny
Výuka matematiky probíhá v běžných učebnách, v multimediální učebně nebo učebně vybavené
počítači. Nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace žáka v daném období je napsání všech
čtvrtletních prací.
B. Obsahové vymezení předmětu
Matematika je přírodní věda, která rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá
rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, vede žákyy ke srozumitelné a
věcné argumentaci. Učí zapamatovat si potřebné informace a od nich odvodit ostatní. Velmi
významný je také rozvoj geometrické představivosti v rovině i v prostoru.
Výuka matematiky spočívá v osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů
potřebných pro vysokoškolské studium, v pěstování schopnosti aplikace znalostí. Matematika názorně
demonstruje přechod od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje tvůrčí přístup a různorodé metody
práce, podporuje samostatnost i nutnost spolupráce při řešení problémů.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení

Kompetence k učení:
- žák používá správné terminologie a symboliky
- pracuje s odbornou literaturou, internetem
- vyhledává a třídí, chápe a propojuje informace

Kompetence komunikativní:
- komunikuje a diskutuje
-obhajuje své názory a naslouchá názorům druhých
- řeší problémové situace
Kompetence k řešení problémů
- argumentuje, využívá přitom získané vědomosti
- nachází správné zdroje informací k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
- aktivně spolupracuje s druhými, respektuje jejich názory
- respektuje individualitu
Kompetence občanské
- využívá znalosti a vědomosti k zodpovědné přípravě na budoucí povolání

Kompetence pracovní: cílevědomá zodpovědná práce jednotlivce i ve skupině
Uvedené kompetence se naplňují na nižším gymnáziu)
Kompetence k podnikavosti (kompetence se uplatňuje na vyšším gymnáziu)
-je aktivní a tvořivý

Prima

4 týdně, P
Opakování učiva
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




Číslo a číslice
Množina, množina čísel
Číselná osa, soustava souřadnic
Základní početní operace
Číselné výrazy a jednoduché rovnice
Zaokrouhlování čísel
Převody jednotek
Slovní úlohy
Bod, přímka, polopřímka, úsečka
Vzájemná poloha přímek
Dvojice úhlů
Kružnice, kruh, trojúhelník, čtyřúhelník

umí základní pojmy
používá bez problémů základní početní
operace
zvládá práci s pravítkem a kružítkem

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Kladná a záporná čísla
Očekávané výstupy
Žák:


zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

Učivo
Desetinná čísla, jejich násobení a dělení
Převody jednotek
Sčítání, odečítání, násobení a dělení celých čísel
Záporná desetinná čísla
Číselné výrazy

Dělitelnost
Očekávané výstupy
Žák:


modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti
v oboru přirozených čísel

Učivo
Násobek, dělitel
Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu
Znaky dělitelnosti
Prvočísla a čísla složená
Rozklad čísel, společný dělitel

Čísla soudělná, nesoudělná, společný násobek
Znaky dělitelnosti dalšími čísly
Slovní úlohy

Osová a středová souměrnost
Očekávané výstupy
Žák:


načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a
středově souměrný útvar

Učivo
Shodnost v rovině, shodnost útvarů
Osově souměrné útvary, osová souměrnost
Středově souměrné útvary, středová souměrnost

Sekunda

4 týdně, P
Hranoly
Očekávané výstupy
Žák:





určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v
rovině

Učivo
Hranol, kvádr, krychle
Zobrazení ve volném rovnoběžném promítání
Síť hranolu
Objem a povrch těles

Racionální čísla
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Zlomek, smíšené číslo
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření Rozšiřování a krácení zlomků
Porovnání velikosti zlomků
vztahu celek - část (přirozeným číslem,
Sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků
poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
Složené zlomky
procentem)
Racionální čísla

Procenta
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Procenta
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření Určování procentové části, základu a počtu procent
Slovní úlohy na procenta
vztahu celek - část (přirozeným číslem,
Úrok
poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ,
že procentová část je větší než celek)

Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Očekávané výstupy
Žák:








charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních
rovinných útvarů
využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních
úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou
symboliku

Učivo
Trojúhelník
Shodnost trojúhelníků
Střední příčky trojúhelníku
Těžnice a výšky trojúhelníku
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníků
Čtyřúhelník, lichoběžník, rovnoběžník
Obsahy

Výrazy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Druhá mocnina a odmocnina
Třetí mocnina a odmocnina
provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou Vyšší mocniny
Čísla zapisovaná pomocí mocnin deseti
mocninu a odmocninu
Pythagorova věta
matematizuje jednoduché reálné situace s
Výrazy s proměnnými
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
Sčítání, odečítání, násobení a dělení mnohočlenů
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním

Tercie

4 týdně, P
Kruhy a válce
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Kruh, kružnice definice pojmu
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních Vzájemná poloha kružnice a přímky, tečna, tětiva
Dvě kružnice, soustředné kružnice, mezikruží
rovinných útvarů
Thaletova věta
načrtne a sestrojí rovinné útvary
Obsah kruhu, délka kružnice
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Válec, povrch a objem válce
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v
rovině

Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy
Žák:









využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních
úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou
symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a
středově souměrný útvar

Učivo
Množina bodů dané vlastnosti
Thaletova kružnice
Konstrukce útvarů dané vlastnosti, zápis konstrukce
Konstrukce pomocí shodných zobrazení

Proměnné, výrazy, mnohočleny
Očekávané výstupy
Žák:






matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a
racionálních čísel
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a
racionálních čísel

Učivo
Mocniny
Mnohočleny, dělení mnohočlenů
Umocňování mnohočlenů a rozklad na součin
Lomené výrazy a operace s nimi

Lineární rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:



modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti
v oboru přirozených čísel
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním

Učivo
Lineární rovnice s jednou neznámou
Kořen rovnice, ekvivalentní úpravy, zkouška
Slovní úlohy
Výpočet neznámé ze vzorce
Nerovnost, nerovnice
Intervaly
Soustava lineárních rovnic s jednou neznámou
Úlohy z praxe




formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic
a jejich soustav
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a
racionálních čísel

Úměrnosti
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

Poměr, úměra, postupný poměr
Přímá a nepřímá úměrnost
provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou Trojčlenka
Měřítka
mocninu a odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření
vztahu celek - část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ,
že procentová část je větší než celek)
načrtne a sestrojí rovinné útvary
řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a
plánů

Kvarta

3+1 týdně, P
Rovnice a jejich úpravy
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Ekvivalentní úpravy rovnic
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Kvadratické rovnice
a jejich soustav
Slovní úlohy
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací

Soustavy dvou lineárních rovnic
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Řešení soustav rovnic se dvěma neznámými
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic Metoda sčítací a dosazovací
Slovní úlohy
a jejich soustav

Funkce
Očekávané výstupy
Žák:




určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů

Učivo
Funkce, definiční obor, obor hodnot
Lineární funkce, graf, vlastnosti
Přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce
Grafická řešení soustav lineárních rovnic se dvěma
neznámými
Funkce nepřímá úměrnost
Rostoucí a klesající funkce, konstantní funkce
Základní kvadratická funkce
Funkce s absolutní hodnotou
Druhá odmocnina

Podobnost, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
Očekávané výstupy
Žák:




určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a
plánů

Učivo
Podobnost, poměr podobnosti
Podobnost trojúhelníků, věty a užití
Měřítko plánů a map
Funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens v
pravoúhlém trojúhelníku
Grafy funkcí, tabulky, kalkulátor
Užití funkcí v praktických úlohách a ve stereometrii
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi v trojúhelníku

Jehlan, kužel, koule
Očekávané výstupy
Žák:







určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v
rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného matematického aparátu
řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z
různých tematických a vzdělávacích oblastí

Učivo
Jehlan, zobrazení, podstava, výška, plášť, síť, povrch a
objem
Kužel, podstava, výška, plášť, síť, povrch a objem
Koule, povrch a objem

Finanční matematika
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Úrok, jistina, úroková doba, úrokovací období, úroková





míra
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
Jednoduché úrokování, složené úrokování
porovnává soubory dat
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření Daň z úroku
vztahu celek - část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)

Kvinta

3+1 týdně, P
Číselné obory
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

dělitelnost
užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel
odhaduje výsledky numerických výpočtů a
efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor
Průřezová témata

Přirozená čísla
Celá čísla
Racionální čísla
Reálná čísla

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Základní poznatky o množinách
Očekávané výstupy
Žák:




čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce
matematiky
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému
operuje s intervaly, aplikuje geometrický
význam absolutní hodnoty

Učivo
Množiny a operace s nimi
Absolutní hodnota, intervaly a operace s nimi

Mnohočleny
Očekávané výstupy
Žák:




zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému
upravuje efektivně výrazy s proměnnými,
určuje definiční obor výrazu
rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a
užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při
řešení rovnic a nerovnic

Učivo
Proměnná, výraz, mnohočleny a operace s nimi
Lomené výrazy, výrazy s odmocninami, definiční obor
výrazů
Vzorce pro druhou a třetí mocninu součtu a rozdílu,
rozdíl druhých mocnin
Rozklad mnohočlenů

Planimetrické pojmy a poznatky
Očekávané výstupy
Žák:


používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a
využívá vlastnosti geometrických útvarů v
rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí
útvary

Učivo
Přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha přímek
Rovina, polorovina, úhel
Odchylka přímek, úhel, vzdálenost bodu od přímky,
vzdálenost přímek

Mocniny a odmocniny
Očekávané výstupy
Žák:




čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce
matematiky
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému
provádí operace s mocninami a odmocninami,
upravuje číselné výrazy

Učivo
Mocniny, operace s mocninami. Odmocniny a operace
s nimi

Výroky a operace s nimi
Očekávané výstupy
Žák:





užívá správně logické spojky a kvantifikátory
rozliší definici a větu, rozliší předpoklad a
závěr věty
rozliší správný a nesprávný úsudek
vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich
pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná
tvrzení

Učivo
Výroky, kvantifikátory, operace s výroky, tabulky
pravdivosti výroků.
Vennovy diagramy a jejich využití při řešení úloh.
Definice, věta, důkaz

Lineární rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:








využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic
a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice,
řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
geometricky interpretuje číselné, algebraické a
funkční vztahy, graficky znázorňuje řešení
rovnic, nerovnic a jejich soustav
analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje
řešení lineárních a kvadratických rovnic a
jejich soustav

Učivo
Řešení lineárních rovnic a nerovnic s jednou neznámou
Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Soustavy rovnic s více neznámými.
Rovnice s parametrem
Slovní úlohy

Kvadratické rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:









rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a
užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při
řešení rovnic a nerovnic
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice,
řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
geometricky interpretuje číselné, algebraické a
funkční vztahy, graficky znázorňuje řešení
rovnic, nerovnic a jejich soustav
analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje
řešení lineárních a kvadratických rovnic a
jejich soustav

Učivo
Kvadratické rovnice, jejich typy a způsoby řešení
Vztahy mezi kořeny a koeficienty
Řešení rovnic s neznámou pod odmocninou
Kvadratické rovnice s parametrem
Slovní úlohy

Trojúhelníky
Očekávané výstupy
Žák:







používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a
využívá vlastnosti geometrických útvarů v
rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí
útvary
využívá náčrt při řešení rovinného nebo
prostorového problému
řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy
užitím všech bodů dané vlastnosti, pomocí
shodných zobrazení a pomocí konstrukce na
základě výpočtu
řeší planimetrické a stereometrické problémy
motivované praxí

Učivo
Trojúhelník, věty o shodnosti, vztahy v trojúhelníku
n-úhelníky a konvexní útvary
Podobnost trojúhelníků, Pythagorova věta, Euklidovy
věty
Konstrukční a početní úlohy

Kružnice, kruh
Očekávané výstupy
Žák:




používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a
využívá vlastnosti geometrických útvarů v
rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí
útvary
využívá náčrt při řešení rovinného nebo
prostorového problému

Učivo
Kružnice, kruh, středový a obvodový úhel
Poloha přímek a kružnic

Zobrazení
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Zobrazení shodná - osová a středová souměrnost,






posunutí, otočení
využívá náčrt při řešení rovinného nebo
Zobrazení podobné - stejnolehlost
prostorového problému
řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy Konstrukční úlohy
užitím všech bodů dané vlastnosti, pomocí
shodných zobrazení a pomocí konstrukce na
základě výpočtu
řeší planimetrické a stereometrické problémy
motivované praxí

Sexta

3 týdně, P
Funkce, základní poznatky
Očekávané výstupy
Žák:


formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností

Učivo
Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, graf
Vlastnosti funkcí

Goniometrické funkce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Úhel a jeho velikost, stupňová a oblouková míra,
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných orientovaný úhel
Goniometrické funkce
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
Grafy složených funkcí
jejich vlastnosti
modeluje závislosti reálných dějů pomocí
známých funkcí

Stereometrie, polohové vlastnosti
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Základní pojmy
zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a Polohové vlastnosti
Vzájemná poloha přímek, přímky a roviny, rovin
jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto
Rovnoběžnost. Volné rovnoběžné promítání
těles
Rovinné řezy krychle, hranolu a jehlanu
určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů,
Průnik přímky s tělesem
vzdálenosti a odchylky

Lineární funkce
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Lineární funkce
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Konstantní funkce
Lineární funkce s absolutními hodnotami
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
jejich vlastnosti




formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností
modeluje závislosti reálných dějů pomocí
známých funkcí

Kvadratická funkce a mocninné funkce
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Kvadratická funkce a její využití při řešení rovnic
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Složená funkce. Vlastnosti funkcí
Definice n-té odmocniny, operace s odmocninami,
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
úpravy výrazů s odmocninami
jejich vlastnosti
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností
modeluje závislosti reálných dějů pomocí
známých funkcí

Lineární lomená funkce
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Lineární lomená funkce
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Mocninné funkce
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
jejich vlastnosti

Inverzní funkce
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Exponenciální a logaritmické funkce
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Vlastnosti funkcí
Logaritmus, věty o logaritmech
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
Logaritmické a exponenciální rovnice
jejich vlastnosti
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností
aplikuje vztahy mezi hodnotami
exponenciálních, logaritmických a
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi

Trigonometrie
Očekávané výstupy
Žák:


řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o
funkcích a posloupnostech

Učivo
Sinová a kosinová věta
Řešení obecného trojúhelníka, aplikace

Goniometrické rovnice
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




aplikuje vztahy mezi hodnotami
exponenciálních, logaritmických a
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi
řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o
funkcích a posloupnostech

Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
Součtové vzorce, vzorce pro dvojnásobný a poloviční
argument
Úpravy goniometrických výrazů
Goniometrické rovnice

Stereometrie, metrické vlastnosti
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Metrické vztahy v prostoru - kolmost, vzdálenost,
v úlohách početní geometrie aplikuje funkční odchylka.
vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje Objemy a povrchy těles
s proměnnými a iracionálními čísly
řeší planimetrické a stereometrické problémy
motivované praxí
určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů,
vzdálenosti a odchylky

Septima

2+2 týdně, P
Posloupnosti a jejich vlastnosti
Očekávané výstupy
Žák:


formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností

Učivo
Posloupnost a její určení, zadání posloupnosti, graf,
vlastnosti.
Matematická indukce

Aritmetická a geometrická posloupnost
Očekávané výstupy
Žák:





interpretuje z funkčního hlediska složené
úrokování, aplikuje exponenciální funkci a
geometrickou posloupnost ve finanční
matematice
řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o
funkcích a posloupnostech
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností

Učivo
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost

Limity posloupností a nekonečné řady
Očekávané výstupy
Žák:


řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o

Učivo
Limita posloupnosti, věty o limitách, nevlastní limita
Konvergentní a divergentní posloupnost

funkcích a posloupnostech

Nekonečná řada

Analytická geometrie - vektory
Očekávané výstupy
Žák:




užívá různé způsoby analytického vyjádření
přímky v rovině (geometrický význam
koeficientů)
řeší analyticky polohové a metrické úlohy o
lineárních útvarech v rovině

Učivo
Soustava souřadnic v rovině, vzdálenost bodů, střed
úsečky
Vektor, souřadnice vektoru, operace s vektory

Přímka v rovině
Očekávané výstupy
Žák:




užívá různé způsoby analytického vyjádření
přímky v rovině (geometrický význam
koeficientů)
řeší analyticky polohové a metrické úlohy o
lineárních útvarech v rovině

Učivo
Parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice,
směrnicový tvar, úsekový tvar.
Analytické vyjádření polopřímky a úsečky.
Vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, vzdálenost
bodu od přímky

Přímka a rovina v prostoru
Očekávané výstupy
Žák:


zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému

Učivo
Soustava souřadnic v prostoru, lineární kombinace
vektorů, vektorový součin
Parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru,
obecná rovnice roviny

Kuželosečky
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo
Analytické vyjádření kuželoseček, tečny kuželoseček

využívá charakteristické vlastnosti
kuželoseček k určení analytického vyjádření
z analytického vyjádření (z osové nebo
vrcholové rovnice) určí základní údaje o
kuželosečce
řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu
přímky a kuželosečky

Kombinatorika
Očekávané výstupy
Žák:


řeší reálné problémy s kombinatorickým
podtextem (charakterizuje možné případy,

Učivo
Základní kombinatorická pravidla.
Variace a permutace bez opakování a s opakováním
Kombinace bez opakování
Faktoriál, kombinační čísla a jejich vlastnosti, Pascalův



vytváří model pomocí kombinatorických
skupin a určuje jejich počet)
využívá kombinatorické postupy při výpočtu
pravděpodobnosti, upravuje výrazy s
faktoriály a kombinačními čísly

trojúhelník
Binomická věta

Oktáva

2+2 týdně, P
Pravděpodobnost
Očekávané výstupy
Žák:


využívá kombinatorické postupy při výpočtu
pravděpodobnosti, upravuje výrazy s
faktoriály a kombinačními čísly

Učivo
Pravděpodobnost pokusu a jevu
Pravděpodobnost nezávislých jevů, podmíněná
pravděpodobnost

Statistika
Očekávané výstupy
Žák:





diskutuje a kriticky zhodnotí statistické
informace a daná statistická sdělení
volí a užívá vhodné statistické metody k
analýze a zpracování dat (využívá výpočetní
techniku)
reprezentuje graficky soubory dat, čte a
interpretuje tabulky, diagramy a grafy,
rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných
souborů vzhledem k jejich odlišným
charakteristikám

Učivo
Statistický soubor, jednotka, znak
Četnost, grafy.
Charakteristika polohy a variability

Komplexní čísla
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Obor komplexních čísel, Gaussova rovina, algebraický
tvar komplexního čísla, operace s komplexními čísly
zvládá počítání s komplexními čísly
v algebraickém i goniometrickém tvaru
Absolutní hodnota komplexního čísla
Goniometrický tvar komplexního čísla
dokáže převézt číslo z algebraického tvaru do Moivreova věta a její využití
goniometrického a naopak
Řešení kvadratických rovnic v oboru komplexních čísel
chápe řešení rovnic v oboru komplexních čísel Binomické rovnice

Elementární funkce, spojitost funkce
Očekávané výstupy
Žák:



má přehled o grafech elementárních fcí a umí

Učivo
Elementární funkce, vlastnosti, graf
Limita funkce



je aplikovat na složené fce
chápe význam limity fce

Diferenciální počet
Očekávané výstupy
Žák:




zvládá použití vzorců pro derivování výrazů
dokáže aplikovat derivování v úlohách

Učivo
Derivace funkce a její geometrický význam
Derivace elementární funkce, součtu, součinu a podílu
funkcí
Užití diferenciální počtu

Integrální počet
Očekávané výstupy
Žák:




zvládá použití vzorců pro integrování výrazů
dokáže vypočítat obsah a objem pomocí
integrálu

Učivo
Primitivní funkce
Určitý integrál
Výpočet obsahu obrazce, výpočet objemu rotačních
těles

Informatika a informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní
úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a
moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající
potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na
nižším gymnáziu. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem
uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací
pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“,
vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební
texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům
aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech
vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec
vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí
všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a
komunikačních technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a
racionálnější organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních
jevů a procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných
médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
--------------------- vyšší stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti
Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu
navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání zaměřenou na zvládnutí základní úrovně informační
gramotnosti, tj. na dosažení znalostí a dovedností nezbytných k využití digitálních technologií.
Oblast Informatika a ICT na gymnáziu prohlubuje u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat
informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového
vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůstajícím množství informací při respektování
právních a etických zásad používání prostředků ICT. Žák je veden ke schopnosti aplikovat výpočetní
techniku s využitím pokročilejších funkcí k efektivnímu zpracování informací a přispět tak ke
transformaci dosažených poznatků v systematicky uspořádané vědomosti. Dynamický rozvoj oblasti
ICT vyžaduje od žáka flexibilitu při přizpůsobování se inovovaným verzím digitálních zařízení a
schopnost jejich vzájemného propojování.
V rámci oblasti Informatika a ICT se žák seznámí se základy informatiky jako vědního oboru, který
studuje výpočetní a informační procesy z hlediska používaného hardwaru i softwaru, a s jejím
postavením v moderním světě. Cílem je zpřístupnit žákům základní pojmy a metody informatiky,
napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporovat schopnost vhodně vyjadřovat své
myšlenky, smysluplnou argumentací je obhajovat a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů.
Žák se seznámí se základními principy fungování prostředků ICT a soustředí se na pochopení podstaty
a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních
systémů ve společnosti.
V souvislosti s pronikáním poznatků informačních a počítačových věd do různých oblastí lidské
činnosti a se specifickým využitím ICT v různých oborech je vhodné zapojit do výuky i inteligentní,
interaktivní výukové prostředky, modelování přírodních, technických a sociálních procesů a situací

posilujících motivaci k učení. Tím se zvyšuje pravděpodobnost uplatnění absolventů gymnázia v
dalším vzdělávání a na trhu práce.
Vzdělávací oblast Informatika a ICT vytváří platformu pro ostatní vzdělávací oblasti i pro
mezipředmětové vztahy, vytváří žákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i pro týmovou
spolupráci, zvyšuje motivaci k tvorbě individuálních i skupinových projektů, vytváří příležitost k
rozvoji vlastní iniciativy žáků, prohlubuje jejich smysl pro inovativnost a iniciuje využívání
prostředků výpočetní techniky a internetu k přípravě na vyučování a k celoživotnímu vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- porozumění zásadám ovládání a věcným souvislostem jednotlivých skupin aplikačního
programového vybavení a k vhodnému uplatňování jejich nástrojů, metod a vazeb k efektivnímu
řešení úloh;
- porozumění základním pojmům a metodám informatiky jako vědního oboru a k jeho uplatnění v
ostatních vědních oborech a profesích;
- uplatňování algoritmického způsobu myšlení při řešení problémových úloh;
- využívání prostředků ICT k modelování a simulaci přírodních, technických a společenských procesů
a k jejich implementaci v různých oborech;
- tvořivému využívání spektra možností komunikačních technologií a jejich kombinací k rychlé a
efektivní komunikaci;
- využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší organizaci práce a k
týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní;
- využívání informačních a komunikačních technologií (on-line vzdělávání, spolupráce na
zahraničních projektech) k celoživotnímu vzdělávání a vytváření pozitivních postojů k potřebám
znalostní společnosti;
- využití možností výpočetní techniky a internetu k poznávacím, estetickým a tvůrčím cílům s
ohledem ke globálnímu a multikulturnímu charakteru internetu;
- uvědomění si, respektování a zmírnění negativních vlivů moderních informačních a komunikačních
technologií na společnost a na zdraví člověka, ke znalosti způsobů prevence a ochrany před zneužitím
a omezováním osobní svobody člověka;
- získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování informačních zdrojů věrohodných
a kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních;
- respektování a používání odborné terminologie informačních a počítačových věd;
- poznání základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s informacemi a výpočetní
technikou, k respektování duševního vlastnictví, copyrightu, osobních dat a zásad správného citování
autorských děl.
Informatika a informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Informační a komunikační technologie a Informatika a informační a
komunikační technologie
A. Časové a organizační vymezení předmětu:

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie a Informatika a informační a komunikační
technologie vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a integruje
vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití digitálních technologií.
Informační a komunikační technologie a Informatika a informační a komunikační technologie (dále
IKT) je povinný předmět, který je realizován v šesti ročnících osmiletého gymnázia. Na nižším
gymnáziu jsou mu věnovány 2 hodiny týdně v primě, hodina týdně v sekundě a kvartě. Na vyšším
gymnáziu jsou mu věnovány 2 hodiny týdně v kvintě a hodina týdně v sextě a oktávě. Výuka probíhá
v počítačových učebnách. Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém
počítači. Na povinné hodiny IKT navazují volitelné semináře (praktické i teoretické), kde se probírané
učivo prohlubuje a žáci se dostatečně připravují na vysokoškolské studium.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními technologiemi a
orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při práci s informacemi a
jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v informační společnosti
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou efektivního rozvíjení profesní a
zájmové činnosti. Předmět IKT je v základním vzdělávání založen na aktivní práci žáků s
informacemi, zejména rychlého vyhledávání a následného zpracování informací do požadované
podoby. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a pracovat efektivně.
Důraz je kladen na osvojení si základních dovedností a poznatků z oboru, a to jak teoretických, tak i
praktických. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné neustále začleňovat nové poznatky do
výuky a vypouštět již nepoužívané. Dovednosti získané v rámci IKT lze aplikovat ve všech oblastech
základního vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech odborných
vzdělávacích disciplín.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení

- žák používá správné terminologie a symboliky
- pracuje s odbornou literaturou, internetem
- vyhledává a třídí, chápe a propojuje informace
Kompetence komunikativní:
- komunikuje a diskutuje
-obhajuje své názory a naslouchá názorům druhých
- řeší problémové situace
Kompetence k řešení problémů
- argumentuje, využívá přitom získané vědomosti
- nachází správné zdroje informací k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
- aktivně spolupracuje s druhými, respektuje jejich názory

- respektuje individualitu
Kompetence občanské
- využívá znalosti a vědomosti k zodpovědné přípravě na budoucí povolání
Kompetence pracovní: cílevědomá zodpovědná práce jednotlivce i ve skupině
Uvedené kompetence se naplňují na nižším gymnáziu)
Kompetence k podnikavosti (kompetence se uplatňuje na vyšším gymnáziu)
-je aktivní a tvořivý
Informační a komunikační technologie
Prima

2 týdně, P
Digitální technika
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

ovládá základní funkce digitální techniky;
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy
při provozu digitální techniky
propojuje vzájemně jednotlivá digitální
zařízení
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
Průřezová témata

Počítač a periferní zařízení
Digitální fotoaparát a videokamera
CD a DVD přehrávače
Mobilní telefony

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Informatika, informace, informační etika
Očekávané výstupy
Žák:


pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví

Učivo
Teoretická a aplikovaná informatika
Vznik, získávání, zpracování, přenos, uchování
informace
Data a informace, relevance, věrohodnost informace
Informační zdroje
Autorské právo
Hodnota a relevance informací

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení

Digitální technologie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

Bezdrátové technologie
Navigační technologie
Konvergence technologií

Mobilní služby
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
Průřezová témata

Mobilní operátoři
Tarify mobilních služeb

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Aplikační software pro práci s informacemi
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Textový editor
Prezentační program
používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi Tabulkový kalkulátor
údaji

Sekunda

0+1 týdně, P
Internet
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Portály
Vyhledávače
používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi Služby internetu
Bezpečnostní pravidla při používání počítače a
údaji
internetu
Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
sekunda

společnosti
Tvorba mediálních sdělení

Konverzační okruhy

Informační zdroje
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Metody a nástroje ověřování informačních zdrojů
ověřuje věrohodnost informací a informačních Hodnota a relevance informací
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
návaznost
pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
používá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Počítačová grafika
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Rastrové programy pro grafiku
ovládá práci s textovými a grafickými editory i Úprava fotografií
Vektorové programy pro grafiku
s tabulkovými editory a využívá vhodných
aplikací
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení

Kvarta

0+1 týdně, P
Informační technologie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Telekomunikační systémy
ověřuje věrohodnost informací a informačních Multiplexování
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou Digitální technologie
Vývojové trendy informačních technologií
návaznost
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Přesahy do

Přesahy z

Tabulkový kalkulátor
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Tvorba tabulek
ovládá práci s textovými a grafickými editory i Porovnávání dat
Tvorba vzorců
s tabulkovými editory a využívá vhodných
Tvorba grafu
aplikací

Prezentace informací
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a multimediální
formě
uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem

Prezentace fotografií
Multimediální prezentace
Hypertextové odkazy
Webové stránky

Informatika a informační a komunikační technologie
Kvinta

2 týdně, P
Hardware
Očekávané výstupy
Žák:


ovládá, propojuje a aplikuje dostupné
prostředky ICT

Průřezová témata

Učivo
Vstupní zařízení počítače
Výstupní zařízení počítače
Základní jednotka počítače
Paměti
Historie výpočetní techniky
Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Software
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Operační systémy
Uživatelské prostředí
využívá teoretické i praktické poznatky o
Druhy aplikačních programů
funkcích jednotlivých složek hardwaru a
softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh Softwarové pojmy
Antivirové programy

Informační sítě, internet
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




využívá dostupné služby informačních sítí k
vyhledávání informací, ke komunikaci, k
vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost,
relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a
informací
Průřezová témata

Typologie sítí
Koncepce sítí
Přenos dat
Internet, globální charakter internetu

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Mediální produkty a jejich
významy
Uživatelé
Údržba a ochrana dat
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Správa souborů a složek
Antivirová ochrana
Zálohování dat

organizuje účelně data a chrání je proti
poškození či zneužití

Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky
Průřezová témata

Ochrana zdraví
Bezpečnost práce

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Uživatelé

Aplikační software pro práci s informacemi
Očekávané výstupy
Žák:




Textový editor
využívá nabídku informačních a vzdělávacích Tabulkový procesor
Multimédia
portálů, encyklopedií, knihoven, databází a
Prezentační software
výukových programů
zpracovává a prezentuje výsledky své práce s
využitím pokročilých funkcí aplikačního
softwaru, multimediálních technologií a
internetu

Sexta

1 týdně, P

Učivo

Počítačové sítě, internet
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky
Průřezová témata

Síťové služby a protokoly
Služby na internetu

Přesahy do

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Přesahy z
Ruský jazyk
septima
Tematické okruhy

Digitální svět
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Digitální technologie a možnosti jejich využití v praxi

ovládá, propojuje a aplikuje dostupné
prostředky ICT

Údržba a zabezpečení dat
Očekávané výstupy
Žák:


organizuje účelně data a chrání je proti
poškození či zneužití

Učivo
Firewall
Komprese dat
Útoky z internetu

Sdílení odborných informací
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

E-learning
využívá nabídku informačních a vzdělávacích Diskusní skupiny
Elektronické konference
portálů, encyklopedií, knihoven, databází a
IP telefonie
výukových programů
posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost,
relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a
informací
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Algoritmizace úloh
Očekávané výstupy
Žák:


aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů

Učivo
Algoritmus
Zápis algoritmu
Úvod do programování, programovací jazyky

Aplikační software pro práci s informacemi
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

zpracovává a prezentuje výsledky své práce s
využitím pokročilých funkcí aplikačního
softwaru, multimediálních technologií a
internetu

Počítačová grafika
Tvorba webových stránek

Oktáva

1+1 týdně, P
Informační etika, legislativa
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Ochrana autorských práv a osobních údajů

využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky

Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe
organizuje účelně data a chrání je proti
poškození či zneužití
Průřezová témata

Možnosti využití prostředků ICT handicapovanými
osobami
Ochrana zdraví
Elektronický podpis a bezpečnostní certifikáty

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Uživatelé

Publikování
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

zpracovává a prezentuje výsledky své práce s
využitím pokročilých funkcí aplikačního
softwaru, multimediálních technologií a
internetu
Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Uživatelé

Formy dokumentů a jejich struktura
Zásady grafické a typografické úpravy dokumentu
Estetické zásady publikování

Přesahy do

Přesahy z

Aplikační software pro práci s informacemi
Očekávané výstupy
Žák:


zpracovává a prezentuje výsledky své práce s
využitím pokročilých funkcí aplikačního
softwaru, multimediálních technologií a
internetu

Učivo
Relační databáze
MS Access

Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu,
aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na
utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí
vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na
nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací
oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a
respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní
využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí
rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat
informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v
reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve
svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy
a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu
zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním
posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především
ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které
zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je
kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové
časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení
historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani
shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím
minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou

konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků
v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k
realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině
a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a
s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat
mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a
jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro
osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření
a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmíněnosti v reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení
faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty
společenského a společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným
odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k
vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a
postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

-------------------- vyšší stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním
vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i
zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a
praktickou zkušeností žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost,
posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti.
Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka.
Oblast přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší
civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům demokracie a
připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v souladu s principy
udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské
důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti.
Záměry vzdělávací oblasti jsou realizovány především prostřednictvím vzdělávacích oborů Občanský
a společenskovědní základ, Dějepis a Geografie. Vzdělávací obsah oboru Geografie je z důvodu
zachování celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Přesahy dané vzdělávací oblasti
se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření realistického pohledu na skutečnost a k orientaci ve společenských jevech a procesech
tvořících rámec každodenního života;
- chápání současnosti v kontextu minulosti a budoucnosti, k vnímání společenské skutečnosti v
minulosti jako souhrnu příkladů modelových společenských situací a vzorů lidského chování a jednání
v nejrůznějších situacích;
- chápání vývoje společnosti jako proměny sociálních projevů života v čase, k posuzování
společenských jevů v synchronních i chronologických souvislostech provázaných příčinnými,
následnými, důsledkovými a jinými vazbami;
- rozvíjení prostorové představivosti o historických a soudobých jevech, k vnímání významu
zeměpisných podmínek pro variabilitu a mnohotvárnost společenských jevů a procesů;
- vnímání sounáležitosti s evropskou kulturou; pochopení civilizačního přínosu různých kultur v
závislosti na širších společenských podmínkách; uplatňování tolerantních postojů vůči minoritním
skupinám ve společnosti, odhalování rasistických, xenofobních a extremistických názorů a postojů v
mezilidském styku;
- zvládání základů společenskovědní analýzy a historické kritiky, k rozlišování mezi reálnými a
fiktivními ději, k chápání proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji jedince a
společnosti;
- rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva;
chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
- vědomé reflexi vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování různých systémů hodnot a
motivací druhých lidí; odhalování předsudků v posuzování různých lidí, událostí či sociálních jevů a
procesů; rozpoznávání negativních stereotypů v nahlížení na roli muže a ženy ve společnosti;
- upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství, k
rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi a ochoty podílet se na veřejném životě své obce,
regionu, státu; uplatňování partnerských přístupů při spolupráci;
- osvojování demokratických principů v mezilidské komunikaci, k rozvíjení schopnosti diskutovat o
veřejných záležitostech, rozpoznávat manipulativní strategie, zaujímat vlastní stanoviska a kritické
postoje ke společenským a společenskovědním záležitostem, věcně (nepředpojatě) argumentovat,

využívat historické argumentace na podporu pozitivních občanských postojů;
- rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity.

Dějepis
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Dějepis
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Dějepis patří mezi volitelné maturitní předměty a jeho výuka probíhá ve všech ročnících studia. Výuka
je realizována v běžné učebně, k dispozici však je i multimediální učebna. Vedle klasické výuky jsou
využívány další formy práce, např. exkurze, návštěvy výstav, práce s dokumenty, referát, prezentace,
projektová metoda, skupinová práce i samostatná práce žáků. Předmět je vyučován s následující
hodinovou dotací: Prima - 2 hodiny týdně, Sekunda – 1 hodina týdně, Tercie – 1+1 hodina týdně,
Kvarta – 2 hodiny týdně, Kvinta – 2 hodiny týdně, Sexta – 2 hodiny týdně, Septima 1 hodina týdně,
Oktáva – 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem výuky dějepisu je vybudovat u žáků vědomí časové a prostorové orientace v historii lidstva,
poskytnout jim vodítka k pochopení souvislostí mezi jednotlivými historickými jevy a skutečnostmi.
Učíme žáky chápat historické podmíněnosti současných společenských jevů a dějů, příčiny a následky
jednotlivých událostí, analyzovat či zobecňovat historická fakta. Výuka přináší žákům základní
poznatky o vývoji lidstva a jeho kultivaci zvláště v oblasti sociální, politické, hospodářské a kulturní,
vede žáka k pochopení obecně uznávaných hodnot moderního světa, především demokracie, tolerance,
svobody, spravedlnosti, solidarity a dialogu. Žáci jsou vedeni také ke kultivaci vlastních hodnotových
postojů, zejména k úctě ke kulturnímu dědictví lidstva. Dějepis rozvíjí abstraktní a logické myšlení
žáků a to na základě osvojování a užívání pojmů ze společenskovědní a širší humanitní oblasti,
užíváním intelektových dovedností při řešení problémů a různých úkolů. Vede žáky k historickém
vědomí, které umožňuje člověku orientaci ve světě, jenž jej obklopuje.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: (pro nižší i vyšší gymnázium) frontální, skupinová i individuální výuka,
žákovské referáty a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: (pro nižší i vyšší gymnázium) referáty, účast v soutěžích a projektech,
samostatná domácí práce různého rozsahu, prezentace vlastní práce, studium historických pramenů
různé povahy
Kompetence komunikativní: (pro nižší i vyšší gymnázium) diskuse se spolužáky i vyučujícím,
referáty, formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: (pro nižší i vyšší gymnázium) práce ve skupinách , historické
exkurze, hodnocení práce spolužáků, práce s dokumenty

Kompetence občanské: (pro nižší i vyšší gymnázium) besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí,
portréty významných osobností
Kompetence pracovní: (pro nižší gymnázium) soustavná kontrola práce, hodnocení pracovních
úspěchů, oceňování aktivního přístupu k práci
Kompetence k podnikání: (pro vyšší gymnázium) podpora aktivního přístupu žáků k probírané látce,
snaha vést žáky k objektivnímu hodnocení vlastních výkonů, napomáhat žákůmům s volbou profesní
orientace
Prima

2 týdně, P
Úvod do dějepisu
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Úvod do historie
Historické prameny, jejich třídění a uchovávání
uvede konkrétní příklady důležitosti a
Časová přímka, periodizace dějin
potřebnosti dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
orientuje se na časové ose a v historické mapě,
řadí hlavní historické epochy v
chronologickém sledu
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu

Pravěk
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
uvede příklady archeologických kultur na
našem území
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

Charakteristika pravěku, archeologie a její význam pro
zkoumání pravěkých dějin
Doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná

Přesahy do
Přírodopis
prima
Planeta Země a život na Zemi

Přesahy z
Přírodopis
tercie
Původ a vývoj člověka

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Orientální despocie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
uvede nejvýznamnější typy památek, které se
staly součástí světového kulturního dědictví
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Podmínky pro vznik staroorientálních států
Egypt, Mezopotámie, Fénicie, Chetité, Persie, Palestina

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
prima
Život ve společnosti
Přírodopis
prima
Planeta Země a život na Zemi
Přírodopis
prima
Člověk a příroda

Starověká Indie a Čína
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
uvede nejvýznamnější typy památek, které se
staly součástí světového kulturního dědictví
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Starověká Indie - přír. podmínky, harappská kultura,
Árjové, velké indické říše, kultura a náboženství
Starověká Čína - přír. podmínky, počátky státu, čínská
společnost, sjednocení Číny, kultura a náboženství

Přesahy do
Výchova k občanství
prima
Život ve společnosti
Přírodopis
prima
Planeta Země a život na Zemi

Přesahy z

Starověké Řecko
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Přírodní podmínky
uvede nejvýznamnější typy památek, které se Mínojská a mykénská kultura
Temné a archaické období, vznik a vývoj polis
staly součástí světového kulturního dědictví
demonstruje na konkrétních příkladech přínos Řecko-perské války
Rozkvět Atén, peloponéská válka
antické kultury a uvede osobnosti antiky
Vzestup Makedonie, Alexandr Makedonský, helénizace
důležité pro evropskou civilizaci, zrod
Řecká kultura a náboženství
křesťanství a souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
prima
Život ve společnosti
Výchova k občanství
prima
Kulturní dědictví

Starověký Řím
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

uvede nejvýznamnější typy památek, které se
staly součástí světového kulturního dědictví
demonstruje na konkrétních příkladech přínos
antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí

Přírodní podmínky
Osídlení Itálie, Etruskové, římské království
Období římské republiky, boje o Středomoří, krize a
zánik republiky
Vznik císařství, budování římského impéria
Rozpad a zánik římské říše

Přesahy do
Výchova k občanství
prima
Život ve společnosti

Přesahy z

Mezilidské vztahy
Výchova k občanství
VÝCHOVA
prima
DEMOKRATICKÉHO OBČANA Kulturní dědictví
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Sekunda

1 týdně, P
Raný středověk
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Stěhování národů a barbarské státy, vznik křesťanské
církve
popíše podstatnou změnu evropské situace,
Francká říše, byzantská říše, arabská říše a islám
která nastala v důsledku příchodu nových
Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu
etnik, christianizace a vzniku států
Střední a východní Evropa v raném středověku (Svatá
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních říše římská, Polsko, Uhry, Kyjevská Rus)
Rozdělení křesťanské církve, boj o investituru
útvarů v evropských souvislostech
Vpády Arabů, Turků a Mongolů, křížové výpravy,
porovná základní rysy západoevropské,
reconquista
byzantsko-slovanské a islámské kulturní
Románská kultura
oblasti
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou
a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství
a jiným věroukám
ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Přesahy do

Přesahy z

Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Vrcholný středověk
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou
a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství
a jiným věroukám
ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu
církve včetně reakce církve na tyto požadavky
vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
Průřezová témata

Společnost a kultura vrcholného středověku, nástup
gotiky, vznik a vývoj měst
České země za posledních Přemyslovců a Lucemburků
Evropa ve 14.-15. století
Husitská revoluce, Jiří z Poděbrad, Jagellonci na
českém trůně

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Výchova k občanství
sekunda
VÝCHOVA
Člověk a lidská práva
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Raný novověk
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Evropa v 16. století, nástup habsburské dynastie
Zámořské objevy a jejich důsledky
popíše a demonstruje průběh zámořských
Renesance a reformace
objevů, jejich příčiny a důsledky
objasní postavení českého státu v podmínkách Habsburkové v Čechách, vývoj do třicetileté války
Třicetiletá válka a její dopady na český stát
Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté





války a posoudí její důsledky
na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních památek
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Výchova k občanství
sekunda
Člověk a morálka
Výchova k občanství
sekunda
Člověk a lidská práva

Tercie

1+1 týdně, P
Hledání východisek ze starého světa
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Habsburská monarchie po třicetileté válce
na vybraných příkladech demonstruje základní Barokní kultura
Západní Evropa po třicetileté válce - Anglická
politické proudy
revoluce, Vrchol absolutismu ve Francii
na příkladech evropských dějin konkretizuje
Kultura osvícenství
absolutismus, konstituční monarchie,
Osvícenský absolutismus - Habsburská monarchie,
parlamentarismus
Prusko, Rusko
rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a Počátek průmyslové revoluce
Boj severoamerických osad za nezávislost, vznik USA
příklady významných kulturních památek
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Výchova k občanství
tercie
VÝCHOVA
Základy nauky o státu a právu
Poznávání lidí
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Cesta k moderní společnosti
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo

Velká francouzská revoluce, její příčiny, průběh a
objasní souvislost mezi událostmi francouzské důsledky
Napoleonovy snahy o ovládnutí Evropy
revoluce a napoleonských válek na jedné
Evropa po vídeňském kongresu, období rovnováhy sil,
straně a rozbitím starých společenských
Svatá aliance
struktur v Evropě na straně druhé
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého Průmyslová revoluce v Anglii a její šíření do Evropy
Vznik nových ideologií a sociálních teorií v 1. polovině
českého národa v souvislosti s národními
19. století
hnutími vybraných evropských národů
charakterizuje emancipační úsilí významných Národně osvobozenecké hnutí utlačovaných národů v
1. polovině 19. století
sociálních skupin; uvede požadavky
Habsburská monarchie a Čechy v 1. polovině 19. století
formulované ve vybraných evropských
Revoluční rok 1848-49
revolucích
na vybraných příkladech demonstruje základní Evropa ve 2. polovině 19. století ( vývoj v Anglii,
Francii, Rusku, sjednocení Itálie a Německa)
politické proudy
Habsburská monarchie a Čechy ve 2. polovině 19.
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
století
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
Mimoevropský svět ( USA, Japonsko, Čína)
jednotlivých částí Evropy a světa včetně
Svět před 1. světovou válkou - hospodářská, politická a
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
společenská charakteristika
vedla; charakterizuje soupeření mezi
Válečné konflikty na přelomu 19/20. století
velmocemi a vymezí význam kolonií
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných
zemích a u nás, které charakterizují
modernizaci společnosti
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Výchova k občanství
tercie
VÝCHOVA
Člověk ve společnosti
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Přesahy z

Fungování a vliv médií ve
společnosti

Kvarta

2 týdně, P
Moderní doba I. (1914 - 1945)
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Příčiny, průběh a výsledky 1. světové války
České země za 1. světové války
na příkladech demonstruje zneužití techniky
Poválečné uspořádání světa - Versaillskove světových válkách a jeho důsledky
rozpozná klady a nedostatky demokratických washingtonský systém
Československo - vznik, postavení Československa v
systémů
poválečné Evropě, hospodářská tvář ČSR, život v první
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
republice, vědecko-technický a kulturní vzestup
příčiny jejich nastolení v širších
meziválečné ČSR
ekonomických a politických souvislostech a
Světový vývoj ve 20. letech 20. století
důsledky jejich existence pro svět; rozpozná
Ruské revoluce a vznik Sovětského svazu, komunismus
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
Totalitní režimy. Počátky fašismu v Itálii a Německu
nacionalismu
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus Světová hospodářská krize, její důsledky
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv Vítězství fašismu v Německu, fašistická agrese
Vývoj v SSSR ve 20. a 30. letech
zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální, politické, Snahy o kolektivní bezpečnost, politika appeassementu
Věda, technika a kultura ve světě
hospodářské a kulturní prostředí
II. světová válka - příčiny, průběh, výsledky
Mnichovská dohoda a vznik II. republiky
Protektorát Čechy a Morava, protifašistický odboj,
obnova ČSR

Mnichovská dohoda a vznik II. republiky
Protektorát Čechy a Morava, protifašistický odboj,
obnova ČSR
Meziválečná kultura
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA
Výchova k občanství
DEMOKRATICKÉHO OBČANA kvarta
Občan, občanská společnost a stát
Mezinárodní vztahy
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka a prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Moderní doba II. - poslední půlstoletí
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Uspořádání světa po II. světové válce
Studená válka - její příčiny a projevy (1946-1956)
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské a Období koexistence dvou rozdílných společenskopolitických systémů (1956-1984)
vojenské spolupráce
Dekolonizace
posoudí postavení rozvojových zemí
Nejvýznamnější vojenské konflikty poválečné éry
prokáže základní orientaci v problémech
Rozpad světové socialistické soustavy, obnova
současného světa
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního demokracie ve státech sovětského bloku (1984-90.léta)
Hlavní směry poválečné kultury
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
Poválečné uspořádání ČSR, únorový převrat (19451948)
Období stalinismu, politické procesy 50. let
Uvolnění poměrů v Československu v 60. letech, rok
1968
Období normalizace
Sametová revoluce, rozdělení Československa
Začleňování ČR do evropských struktur
Věda, technika a kultura
Globální problémy lidstva
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA
Výchova k občanství
DEMOKRATICKÉHO OBČANA kvarta
Občan, občanská společnost a stát
Mezinárodní vztahy
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka a prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Kvinta

2 týdně, P

Přesahy z

Úvod do historie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

charakterizuje smysl historického poznání a
jeho povahu jako poznání neuzavřeného a
proměnlivého
rozlišuje různé zdroje historických informací,
způsob jejich získávání a úskalí jejich
interpretace
Průřezová témata

Pojem historie, dějepis
Historické prameny a práce s nimi
Pomocné vědy historické
Periodizace dějin

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Pravěk
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

objasní ve shodě s aktuálními vědeckými
poznatky materiální a duchovní život lidské
společnosti v jednotlivých vývojových etapách
pravěku; charakterizuje pojem archeologická
kultura
vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v
důsledku cílevědomé zemědělské a řemeslné
činnosti
zařadí časově a prostorově hlavní
archeologické kultury pravěku
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Periodizace pravěku, vývoj společenských struktur
Antropogeneze, hominizace, sapientace
Charakteristika paleolitu, mezolitu, neolitu, eneolitu,
doby bronzové a železné, přehled významných
archeologických kultur
Keltové, Germáni

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy
Dějiny umění
kvinta
Pravěké umění

Starověk- orientální despocie
Očekávané výstupy
Žák:






zdůvodní civilizační přínos vybraných
starověkých společenství, antiky a křesťanství
jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá
evropská civilizace
objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a
křesťanstvím) a další neevropské náboženské a
kulturní systémy
popíše určující procesy a události, uvede
významné osobnosti starověkých dějin

Učivo
Podmínky vzniku státu při přechodu od pravěku ke
starověku
Společenská, politická a kulturní charakteristika
jednotlivých orientálních despocií (Mezopotámie,
Egypt, Malá Asie, Přední Východ, Indie, Čína)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy
Dějiny umění
kvinta
Starověké umění

Starověké Řecko
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Starověké Řecko - osídlení, kolonizace, vznik a vývoj
polis, Sparta, Atény
zdůvodní civilizační přínos vybraných
starověkých společenství, antiky a křesťanství Řecko-perské války, vrchol aténské demokracie,
úpadek polis
jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá
Helénismus - Alexandr Makedonský, vznik a vývoj
evropská civilizace
helénistických států
popíše určující procesy a události, uvede
Starověká řecká kultura a vzdělanost
významné osobnosti starověkých dějin
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Žijeme v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne

Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy
Dějiny umění
kvinta
Starověké umění

Přesahy z

Starověký Řím
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Starověký Řím - osídlení, Etruskové, římské království
Období republiky - společenské rozdělení, státní
zdůvodní civilizační přínos vybraných
starověkých společenství, antiky a křesťanství správa, budování impéria (punské války)
Krize republiky a vznik císařství, triumviráty
jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá
Římské císařství - hlavní osobnosti, principát, dominát,
evropská civilizace
krize císařství, rozdělení a zánik říše
objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a
křesťanstvím) a další neevropské náboženské a Starověká římská kultura a vzdělanost, vznik a vývoj
křesťanství
kulturní systémy
popíše určující procesy a události, uvede
významné osobnosti starověkých dějin
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V

Přesahy do
Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy

Přesahy z

EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Dějiny umění
SOUVISLOSTECH
kvinta
Globalizační a rozvojové procesy
Starověké umění
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Psychosociální aspekty
interkulturality
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Sexta

2 týdně, P
Počátky středověku
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

objasní proces christianizace a její vliv na
konstituování raně středověkých států v
Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi
světskou a církevní mocí v západním i
východním kulturním okruhu i projevy vlivu
náboženství a církve ve středověké společnosti
definuje proměny hospodářského a politického
uspořádání středověké společnosti 5. – 15.
století a jeho specifické projevy ve vybraných
státních celcích
Průřezová témata

Stěhování národů, vznik barbarských států
Charakteristika středověku - ekonomická, společenská,
kulturní

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Geografie
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH sexta
Evropa- všeobecný přehled
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Raný středověk
Očekávané výstupy
Žák:


objasní proces christianizace a její vliv na
konstituování raně středověkých států v
Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi
světskou a církevní mocí v západním i

Učivo
Evropa po rozpadu římské říše ( Francká říše, počátky
Francie a Německa, Anglie, Normani, Itálie)
Byzantská říše a její kulturní přínos
Arabská říše a vznik islámu





východním kulturním okruhu i projevy vlivu
náboženství a církve ve středověké společnosti
definuje proměny hospodářského a politického
uspořádání středověké společnosti 5. – 15.
století a jeho specifické projevy ve vybraných
státních celcích
vymezí specifika islámské oblasti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Geografie
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH sexta
Evropa- všeobecný přehled
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Střední Evropa v 7.-12. století
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava
definuje proměny hospodářského a politického Počátky českého státu a jeho vývoj do konce 12. století
Počátky polského a uherského státu
uspořádání středověké společnosti 5. – 15.
století a jeho specifické projevy ve vybraných Kyjevská Rus - první stát východních Slovanů
Tatarský vpád do střední Evropy a jeho důsledky
státních celcích
charakterizuje základní rysy vývoje na našem
území
vysvětlí důsledky tatarských a tureckých
nájezdů, zejména pro jižní a východní Evropu
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Životní prostředí regionu a České
republiky

Přesahy do

Přesahy z

Geografie
sexta
Střední Evropa

Vrcholný středověk
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

definuje proměny hospodářského a politického
uspořádání středověké společnosti 5. – 15.
století a jeho specifické projevy ve vybraných
státních celcích
vymezí specifika islámské oblasti
vysvětlí důsledky tatarských a tureckých
nájezdů, zejména pro jižní a východní Evropu
Průřezová témata

Vpád Turků a křížové výpravy
Mocenské soupeření Anglie a Francie, stoletá válka,
formování národních států
Reconquista a vznik Španělska
Roztříštěnost Itálie a Německa

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Občanský a společenskovědní základ
sexta
Občan a právo
Geografie
sexta
Evropa- všeobecný přehled

Střední Evropa ve 13. - 15. století
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Český stát za posledních Přemyslovců
definuje proměny hospodářského a politického Nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
Krize státu a církve, Jan Hus, husitská revoluce
uspořádání středověké společnosti 5. – 15.
století a jeho specifické projevy ve vybraných Český stát po husitských válkách, vláda Jiřího z
Poděbrad
státních celcích
charakterizuje základní rysy vývoje na našem Jagellonci na českém trůnu, vznik a fungování
stavovské monarchie v Čechách
území
Uherský, polský a ruský stát ve 13.-15. století
vysvětlí důsledky tatarských a tureckých
nájezdů, zejména pro jižní a východní Evropu
vymezí základní znaky stavovství a
absolutismu; uvede konkrétní projevy v
jednotlivých zemích a příklady střetů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Geografie
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH sexta
Střední Evropa
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Životní prostředí regionu a České
republiky

Novověk I
Očekávané výstupy
Žák:






rozpozná nové filozofické a vědecké
myšlenky, které byly zformulovány ve 14. –
17. století; zhodnotí jejich praktické dopady
porozumí důsledkům zámořských objevů, jež
vedly k podstatným hospodářským i
mocensko-politickým změnám
popíše základní rysy reformace a
protireformace, vysvětlí důsledky pro další

Učivo
Příčiny, průběh a důsledky zámořských objevů
Renesance a humanismus
Reformace a protireformace

evropský i světový vývoj
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Psychosociální aspekty
interkulturality
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Septima

1 týdně, P
Novověk II
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

rozpozná nové filozofické a vědecké
myšlenky, které byly zformulovány ve 14. –
17. století; zhodnotí jejich praktické dopady
vymezí základní znaky stavovství a
absolutismu; uvede konkrétní projevy v
jednotlivých zemích a příklady střetů
posoudí postavení českého státu uvnitř
habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní
sociální, politické a kulturní poměry
posoudí význam ústavy a novou organizaci
státu, uvede základní typy parlamentních
státních systémů

Evropa v 16. století - zásadní změny politické,
náboženské a ekonomické
Nástup Habsburků na český trůn, vývoj monarchie do
stavovského povstání
Třicetiletá válka - její příčiny, průběh, výsledky a
důsledky pro Evropu i české země
Anglická revoluce a definitivní vítězství
parlamentarismu
Vrchol absolutismu ve Francii, Ludvík XIV.
Vrchol absolutismu v Rusku, vláda Petra Velikého a
Kateřiny Veliké
Vznik a vývoj Pruska, jeho přeměna v evropskou
velmoc
Příčiny a průběh zániku Polska
Habsburská monarchie a Čechy v období 1620-1740

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Občanský a společenskovědní základ
septima
Národní hospodářství a úloha státu v
ekonomice
Občanský a společenskovědní základ
septima
Mezinárodní vztahy

Přesahy z

Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Osvícenství a věk revolucí
Očekávané výstupy
Žák:














Učivo

rozpozná nové filozofické a vědecké
myšlenky, které byly zformulovány ve 14. –
17. století; zhodnotí jejich praktické dopady
vymezí základní znaky stavovství a
absolutismu; uvede konkrétní projevy v
jednotlivých zemích a příklady střetů
posoudí postavení českého státu uvnitř
habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní
sociální, politické a kulturní poměry
určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy
osvícenství, rozpozná jejich uplatnění v
revolucích 18. a 19. století
na konkrétních příkladech jednotlivých států
demonstruje postupný rozklad, zánik a
proměny dosavadních systémů přes úsilí
mocenských struktur o jejich udržení
posoudí význam ústavy a novou organizaci
státu, uvede základní typy parlamentních
státních systémů
vysvětlí emancipační hnutí národů i
jednotlivých společenských vrstev; vymezí
místo utváření českého novodobého národa v
tomto procesu, včetně jeho specifických rysů
Průřezová témata

Osvícenství jako moderní světový názor, jeho projevy
ve vědě, kultuře, ekonomice
Vznik osvícenského absolutismu jako nové formy
vlády, jeho charakteristika
Habsburská monarchie za vlády Marie Terezie a Josefa
II.
Vznik USA a válka za nezávislost
Velká francouzská revoluce, její příčiny, průběh a
důsledky
Napoleonovy snahy o ovládnutí Evropy
Evropa po vídeňském kongresu, období rovnováhy sil,
Svatá aliance
Průmyslová revoluce v Anglii a její šíření do Evropy
Vznik nových ideologií a sociálních teorií v 1. polovině
19. století
Národně osvobozenecké hnutí utlačovaných národů v
1. polovině 19. století
Habsburská monarchie a Čechy v 1. polovině 19. století
Revoluční rok 1848-49

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Občanský a společenskovědní základ
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH septima
Mezinárodní vztahy
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Psychosociální aspekty
interkulturality

Modernizace společnosti a ekonomiky
Očekávané výstupy
Žák:


posoudí postavení českého státu uvnitř

Učivo
Evropa ve 2. polovině 19. století ( vývoj v Anglii,
Francii, Rusku, sjednocení Itálie a Německa)









habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní
sociální, politické a kulturní poměry
na konkrétních příkladech jednotlivých států
demonstruje postupný rozklad, zánik a
proměny dosavadních systémů přes úsilí
mocenských struktur o jejich udržení
vysvětlí emancipační hnutí národů i
jednotlivých společenských vrstev; vymezí
místo utváření českého novodobého národa v
tomto procesu, včetně jeho specifických rysů
charakterizuje proces modernizace, vysvětlí
průběh industrializace a její ekonomické,
sociální a politické důsledky; rozpozná její
ekologická rizika; určí základní příčiny
asymetrického vývoje Evropy a světa v
důsledku rozdílného tempa modernizace
vysvětlí expanzivní záměry velmocí v
okrajových částech Evropy a v
mimoevropském světě, jež byly příčinou
četných střetů a konfliktů daného období
Průřezová témata

Habsburská monarchie a Čechy ve 2. polovině 19.
století
Mimoevropský svět ( USA, Japonsko, Čína)
Svět před 1. světovou válkou - hospodářská, politická a
společenská charakteristika
Válečné konflikty na přelomu 19/20. století

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Občanský a společenskovědní základ
septima
VÝCHOVA
Mezinárodní vztahy
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Oktáva

2 týdně, P
Moderní doba I (1914-1945)
Očekávané výstupy
Žák:


vysvětlí expanzivní záměry velmocí v
okrajových částech Evropy a v
mimoevropském světě, jež byly příčinou

Učivo
Příčiny, průběh a výsledky 1. světové války
Poválečné uspořádání světa - Versaillskowashingtonský systém
Světový vývoj ve 20. letech 20. století










četných střetů a konfliktů daného období
charakterizuje dvě světové války, dokumentuje
sociální, hospodářské a politické důsledky
uvede příčiny a projevy politického a
mocenského obrazu světa, který byl určen
vyčerpáním tradičních evropských velmocí,
vzestupem USA a nastolením bolševické moci
v Rusku
vymezí základní znaky hlavních totalitních
ideologií a dovede je srovnat se zásadami
demokracie; objasní příčiny a podstatu
agresivní politiky a neschopnosti potenciálních
obětí jí čelit
vysvětlí souvislost mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením politických
problémů, které byly provázeny radikalizací
pravicových i levicových protidemokratických
sil
popíše a zhodnotí způsob života v moderní
evropské společnosti, zhodnotí význam
masové kultury
Průřezová témata

Ruské revoluce a vznik Sovětského svazu, komunismus
Počátky fašismu v Itálii a Německu
Světová hospodářská krize, její důsledky
Vítězství fašismu v Německu, fašistická agrese
Vývoj v SSSR ve 20. a 30. letech
Snahy o kolektivní bezpečnost, politika appeassementu
II. světová válka - příčiny, průběh, výsledky
České země za 1. světové války, vznik ČSR
Období 1. republiky - politická, společenská a
ekonomická charakteristika
Mnichovská dohoda a vznik II. republiky
Protektorát Čechy a Morava, protifašistický odboj,
obnova ČSR
Meziválečná kultura

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií
Role médií v moderních dějinách

Přesahy z
Francouzský jazyk
oktáva
Reálie
Španělský jazyk
oktáva
Reálie

Moderní doba II (vývoj po roce 1945)
Očekávané výstupy
Žák:






popíše a zhodnotí způsob života v moderní
evropské společnosti, zhodnotí význam
masové kultury
charakterizuje vznik, vývoj a rozpad
bipolárního světa, jeho vojenská, politická a
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a
nejvýznamnější konflikty
vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje

Učivo
Uspořádání světa po II. světové válce
Studená válka - její příčiny a projevy (1946-1956)
Období koexistence dvou rozdílných společenskopolitických systémů (1956-1984)
Dekolonizace
Nejvýznamnější vojenské konflikty poválečné éry
Rozpad světové socialistické soustavy, obnova
demokracie ve státech sovětského bloku (1984-90.léta)
Hlavní směry poválečné kultury









zemí západního a východního bloku; zejména
se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a
vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR
a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
porovná a vysvětlí způsob života a chování v
nedemokratických společnostech a v
demokraciích
popíše mechanismy a prostředky postupného
sjednocování Evropy na demokratických
principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti
s evropskou kulturní tradicí; zná základní
instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a
fungování
objasní hlavní problémy specifické cesty
vývoje významných postkoloniálních
rozvojových zemí; objasní význam islámské,
židovské a některé další neevropské kultury v
moderním světě
vymezí základní problémy soudobého světa a
možnosti jeho dalšího vývoje

Poválečné uspořádání ČSR, únorový převrat (19451948)
Období stalinismu, politické procesy 50. let
Uvolnění poměrů v Československu v 60. letech, rok
1968
Období normalizace
Sametová revoluce, rozdělení Československa
Začleňování ČR do evropských struktur

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce
Účinky mediální produkce a vliv
médií
Role médií v moderních dějinách

Seminář z dějepisu II
oktáva
Poválečná Evropa a svět (1945-1955)
Seminář z dějepisu II
oktáva
Vývoj demokratického bloku států
Seminář z dějepisu II
oktáva
Vývoj socialistické soustavy, její
krize
Seminář z dějepisu II
oktáva
Dekolonizace a válečné konflikty 2.
poloviny 20. století

Výchova k občanství
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Výchova k občanství

Přesahy z
Francouzský jazyk
oktáva
Reálie
Španělský jazyk
oktáva
Reálie

A. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem Výchovy k občanství je pěstovat v žácích správné a žádoucí mravní a občanské postoje
a poskytnout jim základní právní vědomí i ekonomickou orientaci. Spíše než teoretické
znalosti se budou posilovat praktické dovednosti a schopnost určitým způsobem reagovat v
problémové situaci.
Součástí obsahové náplně vzdělávací oblasti je v primě jedna hodina k tématu Výchovy ke
zdraví a v kvartě jedna hodina k tématu Člověk a svět práce.
B. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence realizované na základní úrovni vzdělávání ( v primě, sekundě, tercii a v kvartě )
Kompetence k učení: frontální i skupinová výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problémů: domácí práce s literaturou, samostatná práce
Kompetence komunikativní: debata, argumentace, prezentace vlastní práce
Kompetence personální a sociální: týmová práce, prezentace vlastní práce
Kompetence občanské: účast na charitativních, kulturních a společenských akcích, besedy s
osobnostmi veřejného života
Kompetence pracovní: domácí úkoly, tvorba projektových prací
Prima

2 týdně, P
Život ve společnosti
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Člověk a společnost. Skupiny. Životní role. Pravidla a
normy chování. Mezilidská komunikace. Seberegulace
kriticky přistupuje k mediálním informacím,
a sebeorganizace
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a
reklamy na veřejné mínění a chování lidí
zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích ohrožení
uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní
a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti











posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu života
posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
sekunda
Tematické okruhy
Dějepis
prima
Orientální despocie
Dějepis
prima
Starověká Indie a Čína
Dějepis
prima
Starověké Řecko
Dějepis
prima
Starověký Řím

Kulturní dědictví
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Pojem kultura. Kulturní instituce. Masová kultura.
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a Odlišné kultury a kulturní vzorce. Kultura chování.
Kulturní dědictví.
způsoby jejich používání
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a
aktivně proti němu vystupuje
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z
ní vybírá akce, které ho zajímají
kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Průřezová témata

Přesahy do

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

Přesahy z
Dějepis
prima
Starověké Řecko
Dějepis
prima
Starověký Řím

Majetek, hospodaření, vlastnictví
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo

Peníze. Majetek v životě člověka. Vlastníci majetku.
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, Hospodaření s majetkem a penězi. Rozpočet. Druhy
rozpočtu. Životní úroveň.
uvede jejich příklady
objasní potřebu dodržování zásad ochrany
duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje
ve svém jednání
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a
objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se
svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu
a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
na příkladu chování kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování trhu

Globální problémy lidstva
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Místo, kde žijeme. Náš nejširší domov - planeta Země.
uvede příklady některých projevů globalizace, Svět přírody a svět lidské kultury. Ohrožení přírody a
kultury. Globální společenské problémy.
porovná jejich klady a zápory
uvede některé globální problémy současnosti,
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život
lidstva
objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni - v obci, regionu
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Přesahy do

Přesahy z

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity

Sekunda

1 týdně, P
Globální problémy lidstva
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Společenské problémy a technika. Člověk a konzumní
společnost. Lidská tolerance a nesnášenlivost.
uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání
objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni - v obci, regionu
uvede příklady některých projevů globalizace,
porovná jejich klady a zápory
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

Člověk a morálka
Očekávané výstupy
Žák:










uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat

Učivo
Morálka a mravnost. Kořeny morálky. Všelidské
mravní hodnoty. Lidská důstojnost a nedotknutelnost.
Svoboda a mravní rozhodování. Svědomí v životě
člověka. Vztah morálky a práva. Morálka v
každodenním životě.



charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu života
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika

Přesahy z
Dějepis
sekunda
Raný novověk

Člověk a lidská práva
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Rovnost a nerovnost lidí. Základní lidská práva.
Specifická lidská práva. Úprava lidských práv v
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí dokumentech. Ochrana lidských práv. Lidská práva a
mezinárodní společenství.
význam ochrany lidských práv a svobod
uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
sekunda
Vrcholný středověk
Dějepis
sekunda
Raný novověk

Člověk a dospívání
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Tělesné a citové změny. Změny v myšlení. Rozvoj
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek schopností. Sociální vývoj. Utváření charakteru.
Využívání volného času. Životospráva v období
a trestný čin, uvede jejich příklady
rozpoznává projevy záporných charakterových dospívání. Hlavní etapy lidského života.
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky



hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

Tercie

2 týdně, P
Člověk jako osobnost
Očekávané výstupy
Žák:















posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu života
posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem

Učivo
Fáze lidského života
Osobnost člověka, vlastnosti osobnosti, charakter
Zdravý životní styl; biorytmy, denní režim,
životospráva
Chování a prožívání. Lidské potřeby
Životní cíle a plány

















a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a
obce
samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
optimálně reaguje na fyziologické změny v
období dospívání a kultivovaně se chová k
opačnému pohlaví
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
životními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální chování
dává do souvislostí zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneužíváním návykových
látek a životní perspektivu mladého člověka;
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a
modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
sobě nebo druhým
vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi
projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost
ve prospěch aktivní podpory zdraví
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Podstata lidské psychiky
Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Psychologie osobnosti, vývojová
psychologie

Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
Žák:


zhodnotí a na příkladech doloží význam

Učivo
Tradice naší školy
Lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,







vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a v situacích ohrožení
uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní
a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Komunikace

rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen
Lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti
Umění rozhovoru, způsoby komunikace, jak se
dorozumět a vyjednávat spolu, umění kompromisu
Mravnost, morálka, etika
Člověk a rodinný život : manželství, partnerství,
natalita.Láska ,zamilovanost, přátelství .Monogamie,
polygamie
Rodičovská odpovědnost a úcta, tolerance .Stáří,
životní zkušenosti

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ Dějepis
kvinta
tercie
Sociologie
Cesta k moderní společnosti
Občanský a společenskovědní základ
kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy

Základy nauky o státu a právu
Očekávané výstupy
Žák:













objasní účel důležitých symbolů našeho státu a
způsoby jejich používání
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a
aktivně proti němu vystupuje
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z
ní vybírá akce, které ho zajímají
kriticky přistupuje k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a
reklamy na veřejné mínění a chování lidí
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní
a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů

Učivo
Právní základy státu - znaky státu, typy a formy státu;
státní občanství ČR; Ústava ČR
Složky státní moci, jejich orgány a instituce
Státní správa a samospráva - orgány a instituce státní
správy a samosprávy, jejich úkoly
Principy demokracie - znaky demokratického způsobu
rozhodování a řízení státu
Politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev
Lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte, jejich
ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech; poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace



vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
Průřezová témata

VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ Dějepis
sexta
tercie
Politologie
Hledání východisek ze starého světa
Občanský a společenskovědní základ
sexta
Občan a právo

Kvarta

2 týdně, P
Stát a hospodářství
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
uvede jejich příklady
objasní potřebu dodržování zásad ochrany
duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje
ve svém jednání
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a
objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se
svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
občanům nabízejí
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu
a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
na příkladu chování kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování trhu
Průřezová témata

Majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s
penězi, majetkem a různými formami vlastnictví
Peníze - funkce a podoby peněz, formy placení;
rozpočet rodiny, státu; význam daní
Výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost
Principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh;
podstata fungování trhu; nejčastější právní formy
podnikání

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Právní řád ČR
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

























Typy a formy státu, volby
Právní řád české republiky - význam a funkce právního
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů;
právní norma, předpis, publikování právních předpisů
význam ochrany lidských práv a svobod
Protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního
objasní význam právní úpravy důležitých
jednání, trestní postižitelnost; porušování předpisů v
vztahů - vlastnictví, pracovní poměr,
silničním provozu, porušování práv k duševnímu
manželství
vlastnictví
provádí jednoduché právní úkony a chápe
Právo v každodenním životě - význam právních vztahů;
jejich důsledky, uvede příklady některých
důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající;
smluv upravujících občanskoprávní vztahy styk s úřady
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem
věci
dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činností
a spolupráce při postihování trestných činů
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek
a trestný čin, uvede jejich příklady
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů - vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých
smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem
věci
dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činností
a spolupráce při postihování trestných činů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání lidí
VÝCHOVA

Přesahy do
Občanský a společenskovědní základ
sexta
Občan a právo
Občanský a společenskovědní základ

Přesahy z

DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v
politickém životě

sexta
Kapitoly z právních odvětví

Mezinárodní vztahy
Očekávané výstupy
Žák:















Učivo

Evropská integrace - podstata, význam, výhody;
Evropská unie a ČR
popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv Mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
významné mezinárodní organizace (RE, NATO, OSN
jejich uplatňování
aj.)
uvede některé významné mezinárodní
Globalizace - projevy, klady a zápory; významné
organizace a společenství, k nimž má vztah
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a globální problémy, způsoby jejich řešení
popíše výhody spolupráce mezi státy
uvede příklady některých projevů globalizace,
porovná jejich klady a zápory
uvede některé globální problémy současnosti,
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život
lidstva
objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni - v obci, regionu
uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání
popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování
uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce mezi státy
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
Občanský a společenskovědní základ
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH septima
Mezinárodní vztahy
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diferenciace
Lidské vztahy
Etnický původ

Přesahy z
Dějepis
kvarta
Moderní doba I. (1914 - 1945)
Dějepis
kvarta
Moderní doba II. - poslední
půlstoletí

Občanský a společenskovědní základ
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Občanský a společenskovědní základ (dále OSVZ) :
A. Organizační vymezení předmětu:
Společenské vědy reprezentují soubor humanitních, popř. ekonomických disciplín, jimiž je
žák prováděn během celého svého studia na vyšším gymnáziu.
K těmto základním povinným hodinám lze podle zájmu žáků nabídnout v 7. a 8. ročníku
dvouhodinový volitelný seminář ke společenským vědám, jehož obsah doplňuje nebo
rozšiřuje základní učivo, popř. se orientuje na nové oblasti, např. neformální logiku.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět OSVZ vychází nejen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost (a
vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ), ale pokrývá i vzdělávací oblast
Člověk a svět práce (se stejnojmenným vzdělávacím oborem) a částečně přebírá témata a
výstupy oblasti Člověk a zdraví (vzdělávací obor Výchova ke zdraví).
V průběhu studia žák nabude informace z oblasti psychologie, sociologie, státoprávní teorie,
získá praktické i teoretické poznatky z řady právních odvětví, seznámí se se základy
ekonomie, filozofie, religionistiky, učí se během vhledu do různých ideologií budovat svůj
světový názor, klást si otázky, pochybovat a vnímat názorovou pluralitu v kontextu Evropa svět.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, samostatná práce, referáty,
práce s literaturou a dalšími zdroji informací
Kompetence k řešení problémů: samostatná práce různého rozsahu, prezentace vlastní práce,
debata, soutěž
Kompetence komunikativní: argumentace, debata, modelové a simulované situace, řeč těla
Kompetence personální a sociální: týmová práce, projekty, prezentace vlastní práce
Kompetence občanské: účast na charitativních, kulturních či společenských akcích, setkání s
osobnostmi politického a společenského života
Kompetence k podnikavosti: rozvoj vlastního odborného potenciálu, kritické vyhodnocení
informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech, kritické posuzování rizik souvisejících s
rozhodováním v reálných životních situacích

Kvinta

1 týdně, P
Psychologie jako věda
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
orientuje se ve směrech a osobnostech vývoje
psychologie
objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých
projevech chování, uvede příklady faktorů,
které ovlivňují prožívání, chování a činnost
člověka

Pojem a podstata psychologie, psychologické disciplíny
Dějiny psychologie, směry v psychologii

Podstata lidské psychiky
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých
projevech chování, uvede příklady faktorů,
které ovlivňují prožívání, chování a činnost
člověka
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává
skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho
vnímání a poznávání ovlivňovat
porovnává různé metody učení a vyhodnocuje
jejich účinnost pro své studium s ohledem na
vlastní psychické předpoklady, uplatňuje
zásady duševní hygieny při práci a učení
Průřezová témata

Prožívání a chování
Psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti
Učení

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

Přesahy z
Německý jazyk
Oktáva
Tematické okruhy

Psychologie osobnosti, vývojová psychologie
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Pojem a rysy osobnosti, vlastnosti osobnosti
porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích Charakter, schopnosti, temperament, postoje
života, vymezí, co každá etapa přináší do
Vývoj a utváření osobnosti
lidského života nového a jaké životní úkoly
před člověka staví
využívá získané poznatky při sebepoznávání,
poznávání druhých lidí, volbě profesní
orientace
na příkladech ilustruje vhodné způsoby
vyrovnávání se s náročnými životními
situacemi

zná práva každého jedince v oblasti sexuality a
reprodukce
orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z
hlediska odpovědnosti k budoucímu
rodičovství
uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě,
rozhoduje se s vědomím možných důsledků
orientuje se ve své osobnosti, emocích a
potřebách
usiluje o pozitivní změny ve svém životě související
s vlastním zdravím a zdravím druhých
zařazuje do denního režimu osvojené způsoby
relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje
osvojené způsoby regenerace
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky
a partnery a pozitivní komunikací a kooperací
přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů v širším společenství (v rodině,
komunitě)
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku)
a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku)
a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví
korektně a citlivě řeší problémy založené na
mezilidských vztazích
posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují
vstup do samostatného života, partnerských
vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve
svém životě o jejich naplnění
projevuje etické a morální postoje k ochraně
matky a dítěte
orientuje se ve své osobnosti, emocích a
potřebách

porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích
života, vymezí, co každá etapa přináší do
lidského života nového a jaké životní úkoly
před člověka staví
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává
skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho
vnímání a poznávání ovlivňovat
porovnává různé metody učení a vyhodnocuje
jejich účinnost pro své studium s ohledem na
vlastní psychické předpoklady, uplatňuje
zásady duševní hygieny při práci a učení
využívá získané poznatky při sebepoznávání,
poznávání druhých lidí, volbě profesní
orientace
na příkladech ilustruje vhodné způsoby
vyrovnávání se s náročnými životními
situacemi
uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě,
rozhoduje se s vědomím možných důsledků
orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z
hlediska odpovědnosti k budoucímu
rodičovství
usiluje o pozitivní změny ve svém životě související
s vlastním zdravím a zdravím druhých
zařazuje do denního režimu osvojené způsoby
relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje
osvojené způsoby regenerace
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

Sociologie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i
společenském vývoji, rozlišuje změny
konstruktivní a destruktivní
Průřezová témata

Pojem a podstata sociologie, klíčové osobnosti
Metody sociologického výzkumu
Sociologické koncepce společnosti

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
sexta
Konverzační okruhy
Anglický jazyk
septima
Konverzační okruhy

Anglický jazyk
oktáva
Konverzační okruhy

Sociální struktura společnosti, sociální vztahy
Očekávané výstupy
Žák:
uplatňuje společensky vhodné způsoby
komunikace ve formálních i neformálních
vztazích, případné neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu
příslušníků různých sociálních skupin, na
příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou
vést předsudky
objasní, jaký význam má sociální kontrola ve
skupině a ve větších sociálních celcích
objasní podstatu některých sociálních problémů
současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost
projevuje etické a morální postoje k ochraně
matky a dítěte
posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují
vstup do samostatného života, partnerských
vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve
svém životě o jejich naplnění
korektně a citlivě řeší problémy založené na
mezilidských vztazích
uplatňuje společensky vhodné způsoby
komunikace ve formálních i neformálních
vztazích, případné neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu
příslušníků různých sociálních skupin, na
příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou
vést předsudky
objasní, jaký význam má sociální kontrola ve
skupině a ve větších sociálních celcích
posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i
společenském vývoji, rozlišuje změny
konstruktivní a destruktivní
objasní podstatu některých sociálních problémů
současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost
projevuje odolnost vůči výzvám k
sebepoškozujícímu chování a rizikovému
životnímu stylu
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám

Učivo
Sociální skupiny, role a nomy
Sociální stratifikace a mobilita, status
Sociální vztahy, socializace, deviace
Sociálně patologické jevy
Kultura, rodina
Problémy současné společnosti

rizikového chování
rozhoduje podle osvojených modelů chování a
konkrétní situace o způsobu jednání v
situacích vlastního nebo cizího ohrožení
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Geografie
Sociální komunikace
kvinta
Obyvatelstvo světa

Přesahy z
Německý jazyk
septima
Tematické okruhy
Ruský jazyk
kvinta
Tematické okruhy
Německá konverzace I.
septima
Komunikační situace a tematické
okruhy
Anglický jazyk
septima
Konverzační okruhy
Anglický jazyk
septima
Konverzační okruhy
Anglická konverzace I.
septima
Konverzační okruhy
Anglická konverzace II.
oktáva
Komunikativní funkce jazyka
Anglická konverzace II.
oktáva
Konverzační okruhy

Sexta

2 týdně, P
Politologie
Očekávané výstupy
Žák:
rozlišuje a porovnává historické i současné typy
států (forem vlády)
vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které
oblasti života upravuje
objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři
nezávislé složky, rozlišuje a porovnává funkce
a úkoly orgánů státní moci ČR
vyloží podstatu demokracie, odliší ji od
nedemokratických forem řízení sociálních
skupin a státu, porovná postavení občana v
demokratickém a totalitním státě
objasní podstatu a význam politického pluralismu
pro život ve státě, uvede příklady politického

Učivo
Pojem a předmět politologie, její vztah k ostatním
vědám
Dějiny politologických teorií
Stát, jeho vznik, typy, formy, funkce a znaky
Složky státní moci, systém brzd a protiváh
Legislativní proces
Politický systém, politické strany, ideologie
Volby, volební systémy

extremismu a objasní, v čem spočívá
nebezpečí ideologií
rozlišuje složky politického spektra, porovnává
přístupy vybraných politických seskupení k
řešení různých otázek a problémů
každodenního života občanů
uvede příklady, jak může občan ovlivňovat
společenské dění v obci a ve státě a jakým
způsobem může přispívat k řešení záležitostí
týkajících se veřejného zájmu
vyloží podstatu komunálních a parlamentních
voleb, na příkladech ilustruje možné formy
aktivní participace občanů v životě obce či
širších společenstvích
obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva
druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich
porušování
uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan
obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá
komunikaci ve styku s úřady
uvede příklady projevů korupce, analyzuje její
příčiny a domýšlí její možné důsledky
uvede příklady projevů korupce, analyzuje její
příčiny a domýšlí její možné důsledky
rozlišuje a porovnává historické i současné typy
států (forem vlády)
uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan
obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá
komunikaci ve styku s úřady
vyloží podstatu komunálních a parlamentních
voleb, na příkladech ilustruje možné formy
aktivní participace občanů v životě obce či
širších společenstvích
objasní podstatu a význam politického pluralismu
pro život ve státě, uvede příklady politického
extremismu a objasní, v čem spočívá
nebezpečí ideologií
vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které
oblasti života upravuje
rozlišuje a porovnává historické i současné typy
států (forem vlády)
uvede příklady, jak může občan ovlivňovat
společenské dění v obci a ve státě a jakým
způsobem může přispívat k řešení záležitostí
týkajících se veřejného zájmu
objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři
nezávislé složky, rozlišuje a porovnává funkce
a úkoly orgánů státní moci ČR
obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva

druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich
porušování
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
septima
Novověk II
Seminář z dějepisu II.
oktáva
Vývoj socialistické soustavy, její
krize
Německá konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Občan a právo
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a
právními normami, odůvodní účel sankcí při
porušení právní normy
uvede, které státní orgány vydávají právní
předpisy i jak a kde je uveřejňují
rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich
příklady
rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní
ochrany, uvede příklady právních problémů, s
nimiž se na ně mohou občané obracet
objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a
právními normami, odůvodní účel sankcí při
porušení právní normy
uvede, které státní orgány vydávají právní
předpisy i jak a kde je uveřejňují
rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich
příklady
Průřezová témata

Pojem a kořeny práva, vztah práva a morálky
Právní norma - vznik, publikace, třídění
Právní řád, typy právních předpisů v ČR
Právní vztahy, subjekty práva, právní skutečnosti
Orgány právní ochrany

Přesahy do

Přesahy z
Německá konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Kapitoly z právních odvětví
Očekávané výstupy
Žák:
uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a
podat výpověď
vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých

Učivo
Ústavní právo
Rodinné právo
Občanské právo
Trestní právo

právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, Pracovní právo
manželství) i práva a povinnosti účastníků
Správní právo
těchto právních vztahů
na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti
smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek
rozeznává, jaké případy se řeší v občanském
soudním řízení a jaké v trestním řízení
rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky
trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady
postihů trestné činnosti
ve svém jednání respektuje platné právní normy
uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich
respektování od ostatních, respektuje své
pracovní povinnosti
objasní funkci odborů
volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu
prostředí, používá adekvátní pracovní
pomůcky
chová se poučeně a adekvátně situaci v případě
pracovního úrazu
uvede důsledky porušování paragrafů trestního
zákona souvisejících s výrobou a držením
návykových látek a s činností pod jejich
vlivem, sexuálně motivovanou kriminalitou,
skrytými formami individuálního násilí a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost
projevuje odolnost vůči výzvám k
sebepoškozujícímu chování a rizikovému
životnímu stylu
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
rizikového chování
rozhoduje podle osvojených modelů chování a
konkrétní situace o způsobu jednání v
situacích vlastního nebo cizího ohrožení
vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých
právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr,
manželství) i práva a povinnosti účastníků
těchto právních vztahů
na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti
smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek
rozeznává, jaké případy se řeší v občanském
soudním řízení a jaké v trestním řízení
rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky
trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady
postihů trestné činnosti
rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní
ochrany, uvede příklady právních problémů, s
nimiž se na ně mohou občané obracet
ve svém jednání respektuje platné právní normy

zná práva každého jedince v oblasti sexuality a
reprodukce
uvede důsledky porušování paragrafů trestního
zákona souvisejících s výrobou a držením
návykových látek a s činností pod jejich
vlivem, sexuálně motivovanou kriminalitou,
skrytými formami individuálního násilí a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost

Septima

2 týdně, P
Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice
Očekávané výstupy
Žák:
vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální
situace ve společnosti mechanismy fungování
trhu
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH,
vysvětlí, jak se cena liší podle typu zákazníků,
místa či období, objasní důvody kolísání cen
zboží či pracovní síly na trhu podle vývoje
nabídky a poptávky
rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH aj.) a
klamavé nabídky
rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých
forem podnikání, posoudí, která forma
podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnější
posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se
zaměstnáním
uvede, jak postupovat při zakládání vlastní
podnikatelské činnosti a jak zažádat o
živnostenské oprávnění
analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje
podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu
objasní základní principy fungování systému
příjmů a výdajů státu
rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na které jeho
činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje
uvede, jakým způsobem podá daňové přiznání
především k dani z příjmu, jak provede
základní výpočty daní a zjistí výši sociálního a
zdravotního pojištění
na základě aktuálních mediálních informací
posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických
ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra
nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni
občanů

Učivo
Základní ekonomické pojmy
Tržní mechanismus
Ekonomické parametry a determinanty růstu
Hospodářská politika, typy konkurence
Daňový systém
Druhy organizací a právních forem podnikání
Obchodní právo

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy
obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé
finanční plánování a uvede příklady, jak se
důsledkům inflace bránit

Finance
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Peníze, jejich podstata a funkce
Bankovní soustava
používá nejběžnější platební nástroje, smění
Finanční trhy, cenné papíry
peníze za použití kursovního lístku
Důchodový systém
uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem Sociální dávky, státní politika zaměstnanosti
investic do cenných papírů
rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a Základy finanční gramotnosti
na základě toho sestaví rozpočet domácnosti
navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit
s přebytkovým rozpočtem domácnosti
na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva
spotřebitele (při nákupu zboží a služeb, včetně
produktů finančního trhu)
navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky (spoření, produkty se státním
příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.),
vybere nejvýhodnější produkt pro investování
volných finančních prostředků a vysvětlí proč
vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem
na své potřeby a zdůvodní svou volbu,
posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak
se vyvarovat předlužení
vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a
rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN
vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem
na své potřeby
objasní funkci ČNB a její vliv na činnost
komerčních bank
využívá moderní formy bankovních služeb, včetně
moderních informačních a telekomunikačních
technologií, ovládá způsoby bezhotovostního
platebního styku
objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci
úřadů práce a personálních agentur, vyhledá
informace o zaměstnání a rekvalifikaci v
různých typech médií
uvede postup, jak vypočítá životní minimum své
domácnosti a zažádá o sociální dávku, na niž
má nárok

Mezinárodní vztahy
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
objasní důvody evropské integrace, posoudí její
význam pro vývoj Evropy
rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich
činnosti
posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na
každodenní život občanů, uvede příklady, jak
mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU
uplatňovat svá práva
uvede příklady činnosti některých významných
mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv
má jejich činnost na chod světového
společenství, zhodnotí význam zapojení ČR
uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v
případě problémů při pobytu v zahraničí
posoudí projevy globalizace, uvede příklady
globálních problémů současnosti, analyzuje
jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky
objasní důvody evropské integrace, posoudí její
význam pro vývoj Evropy
rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich
činnosti
posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na
každodenní život občanů, uvede příklady, jak
mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU
uplatňovat svá práva
uvede příklady činnosti některých významných
mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv
má jejich činnost na chod světového
společenství, zhodnotí význam zapojení ČR
uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v
případě problémů při pobytu v zahraničí
posoudí projevy globalizace, uvede příklady
globálních problémů současnosti, analyzuje
jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky
Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě

Historie vzniku evropské integrace
EU, NATO, OSN
Rada Evropy, OECD
Vzdělání v Evropě a ve světě

Přesahy do
Geografie
3. ročník
Světové hospodářství
Geografie
3. ročník
Základy politické geografie

Přesahy z
Dějepis
oktáva
Moderní doba II (vývoj po roce
1945)
Seminář z dějepisu II.
oktáva
Poválečná Evropa a svět (19451955)
Seminář z dějepisu II.
oktáva
Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II.
oktáva
Vývoj socialistické soustavy, její
krize
Anglický jazyk
sexta
Reálie
Anglická konverzace II.
oktáva
Konverzační okruhy

Oktáva

2 týdně, P
Pojem a podstata filozofie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
objasní podstatu filozofického tázání, porovná
východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy
a umění k uchopení skutečnosti a člověka
objasní podstatu filozofického tázání, porovná
východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy
a umění k uchopení skutečnosti a člověka
Průřezová témata

Pojem filozofie, vztah filozofie k mýtu a náboženství,
vědě a umění
Základní filozofické disciplíny a otázky

Přesahy do

Přesahy z
Seminář z občanského a
společenskovědního základu II.
oktáva
Dějiny filozofie

Dějiny filozofie
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Antická filozofie
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové Středověká filozofie
představitele a porovná řešení základních
Renesanční a novověká filozofie
filozofických otázek v jednotlivých etapách
Osvícenská a německá klasická filozofie
vývoje filozofického myšlení
Filozofie XIX. století
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a
Filozofie XX. století
diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k
argumentům druhých lidí, rozpozná
nekorektní argumentaci a manipulativní
strategie v mezilidské komunikaci
zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a
nových technologií pro praktický život i možná
rizika jejich zneužití
posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem
a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou
proměnlivost základních etických pojmů a

norem
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové
představitele a porovná řešení základních
filozofických otázek v jednotlivých etapách
vývoje filozofického myšlení
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a
diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k
argumentům druhých lidí, rozpozná
nekorektní argumentaci a manipulativní
strategie v mezilidské komunikaci
zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a
nových technologií pro praktický život i možná
rizika jejich zneužití
posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem
a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou
proměnlivost základních etických pojmů a
norem
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
septima
Osvícenství a věk revolucí
Seminář z občanského a
společenskovědního základu II.
oktáva
Dějiny filozofie

Náboženství a religionistika
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Víra v lidském životě, její podoby a znaky
rozlišuje významné náboženské systémy,
Náboženské systémy, církve, sekty
identifikuje projevy náboženské a jiné
nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského
myšlení
rozlišuje významné náboženské systémy,
identifikuje projevy náboženské a jiné
nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského
myšlení
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
Morálka všedního dne

Přesahy do

Přesahy z
Seminář z dějepisu II.
oktáva
Dekolonizace a válečné konflikty 2.
poloviny 20. století
Ruský jazyk
sexta
Tematické okruhy
Německá konverzace I.
septima
Komunikační situace a tematické

okruhy

Trh práce, profesní volba
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a
kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího
studia a profesní orientace
posuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující
se k jeho profesní volbě a kariéře
posoudí profesní poptávku na českém i evropském
trhu práce a pružně na ni reaguje dalším
vzděláváním
vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací
řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi
vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně
vystupuje při přijímacím pohovoru nebo
konkurzu
reflektuje význam práce pro psychické zdraví
člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s
ohledem na své osobní vztahy

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž

Profesní volba – práce jako seberealizace, hodnocení
vlastních schopností, vzdělávání a příprava na volbu
profese (profesní
a vzdělávací nabídka)
Přijímací pohovor a výběrové řízení (společenské
jednání, komunikační dovednosti, asertivní jednání,
empatie)
Pracovní úspěšnost a kariérní růst; dobrovolnictví jako
příležitost k rozvíjení pracovních zkušeností
Mezinárodní trh práce – nabídka a poptávka po
pracovních místech, informační, poradenské a
zprostředkovatelské služby, pracovní trh v EU,
globalizace pracovního trhu, profesní mobilita,
rekvalifikace, celoživotní vzdělávání
Vývojové trendy trhu práce
Zlínský region a trh práce
Osobní management – plánování osobní práce,
zaměstnání a mezilidské vztahy, zaměstnání a rodina,
workholismus
Přihláška, životopis

Přesahy do

Přesahy z
Německý jazyk volitelný
oktáva
Tematické okruhy
Německá konverzace I.
septima
Komunikační situace a tematické
okruhy
Český jazyk a literatura
septima
Profesní komunikace

Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody.
Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.
Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení

důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací
oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a
Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět
zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich
aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími
metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně,
objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě
pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak?
Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit
poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich
předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost
skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost
člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví.
Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých
místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch
ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi
člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na
citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také
vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter,
je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk
a příroda navazuje na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a
kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk
a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více
nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i

zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co
nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a
biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně
ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

-------------------- vyšší stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti
Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého
výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní procesy. Odkrývání přírodních zákonitostí je hodnotné
jednak samo o sobě, neboť naplňuje přirozenou lidskou zvědavost poznat a porozumět tomu, co se
odehrává pod povrchem smyslově pozorovatelných, často zdánlivě nesouvisejících jevů, a jednak
člověku umožňuje ovládnout různé přírodní objekty a procesy tak, aby je mohl využívat pro další
výzkum i pro rozmanité praktické účely.
Má-li být přírodovědné vzdělávání na gymnáziu kvalitní a pro žáky prakticky využitelné, je zapotřebí,
aby je orientovalo v první řadě na hledání zákonitých souvislostí mezi poznanými aspekty přírodních
objektů či procesů, a nikoli jen na jejich pouhé zjištění, popis nebo klasifikaci. Hledání, poznávání a
využívání přírodních zákonitostí se má tudíž ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda na gymnáziu
projevovat v mnohem větší míře, než tomu bylo ve stejnojmenné oblasti na základní škole. Takový
přístup též v žácích podněcuje touhu po hlubším poznávání řádu okolního světa a nabízí jim možnost
intenzivního prožitku z vlastních schopností tento řád hledat a poznávat.
Obsah a metodologie přírodovědného poznávání velmi zřetelně odráží systémový charakter přírody a
víceúrovňovost její organizace. Přírodní objekty jsou totiž vesměs systémy nebo tyto systémy
vytvářejí. Zkoumání přírody tak nezbytně vyžaduje komplexní, tj. multidisciplinární a
interdisciplinární přístup, a tím i úzkou spolupráci jednotlivých přírodovědných oborů a odstraňování
jakýchkoli zbytečných bariér mezi nimi.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda má proto také umožnit žákům poznávat, že bariéry mezi
jednotlivými úrovněmi organizace přírody reálně neexistují, jsou často jen v našem myšlení a v našich
izolovaných přístupech. Svým obsahovým, strukturním i metodickým pojetím má oblast vytvářet
prostředí koordinované spolupráce všech gymnaziálních přírodovědných vzdělávacích oborů.
Přírodovědné disciplíny jsou si velmi blízké i v metodách a prostředcích, které uplatňují ve své
výzkumné činnosti. Používají totiž vždy souběžně empirické prostředky (tj. soustavné a objektivní
pozorování, měření a experimenty) a prostředky teoretické (pojmy, hypotézy, modely a teorie). Každá
z těchto složek je přitom v procesu výzkumu nezastupitelná, vzájemně se ovlivňují a podporují.
Žáci mají mít proto co nejvíce příležitostí postupně si osvojovat vybrané empirické i teoretické metody
přírodovědného výzkumu, aktivně je spolu s přírodovědnými poznatky ve výuce využívat,
uvědomovat si důležitost obou pro přírodovědné poznání, předně pak pro jeho objektivitu a pravdivost
i pro řešení problémů, se kterými se člověk při zkoumání přírody setkává.

Přírodovědný výzkum má i své hodnotové a morální aspekty. Za nejvyšší hodnoty se v něm považují
objektivita a pravdivost poznávání. Ty lze ovšem dosahovat jen v prostředí svobodné komunikace
mezi lidmi a veřejné a nezávislé kontroly způsobu získávání dat či ověřování hypotéz.
Gymnaziální přírodovědné vzdělávání musí proto též vytvářet prostředí pro svobodnou diskusi o
problémech i pro ověřování objektivity a pravdivosti získaných nebo předložených přírodovědných
informací. Lze toho dosahovat tím, že si žáci osvojují např. pravidla veřejné rozpravy o způsobech
získávání dat či ověřování hypotéz, rozvíjejí si schopnost předložit svůj názor, poznatek či metodu k
veřejnému kritickému zhodnocení, učí se nevnímat oponenta pouze jako názorového protivníka, ale i
jako partnera při společném hledání pravdy.
K základním morálním normám přírodovědného poznávání patří především požadavek nezkreslovat
data získávaná ve výzkumu a nevyužívat jeho výsledky pro vytváření technologií a dalších
praktických aplikací, které by mohly poškozovat zdraví člověka či nevratně narušit přírodní a sociální
prostředí.
Žákům je tak zapotřebí na konkrétních případech ukazovat negativní důsledky zkreslování
výzkumných dat či využívání výsledků přírodovědného výzkumu pro účely potenciálně ohrožující
člověka a další složky přírody.
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda tím, že žákovi ukáže i využívání poznatků a metod přírodních věd pro inspiraci a
rozvoj dalších oblastí lidské aktivity, počínaje nejrůznějšími technologiemi a konče filozofií,
představuje mu současně přírodní vědy též jako neoddělitelnou a nezastupitelnou součást lidské
kultury a zvyšuje tak zájem žáků o ně. Tento zájem je možno podporovat i prostřednictvím exkurzí v
různých vědeckých, technologických či kulturních institucích a bezesporu i co nejintenzivnějším
využíváním moderních technologií v procesu žákova přírodovědného vzdělávání. K zvýšení zájmu
žáků o přírodovědné vzdělání mohou přispívat také objektivní hodnocení různých informací z oblasti
pseudovědy a antivědy, neboť ta ve značné míře využívají často právě poznatků a metod přírodních
věd.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je členěna na vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Biologie,
Geografie a Geologie. Vzdělávací obsah přírodovědného i společenskovědního charakteru oboru
Geografie byl v zájmu zachování jeho celistvosti zařazen do této vzdělávací oblasti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému zpřesňování či opravě
řešení tohoto problému;
- provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů (především laboratorního
rázu) podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a interpretaci získaných dat a
hledání souvislostí mezi nimi;
- tvorbě modelu přírodního objektu či procesu umožňujícího pro daný poznávací účel vhodně
reprezentovat jejich podstatné rysy či zákonitosti;
- používání adekvátních matematických a grafických prostředků k vyjadřování přírodovědných vztahů
a zákonů;

- využívání prostředků moderních technologií v průběhu přírodovědné poznávací činnosti;
- spolupráci na plánech či projektech přírodovědného poznávání a k poskytování dat či hypotéz
získaných během výzkumu přírodních faktů ostatním lidem;
- předvídání průběhu studovaných přírodních procesů na základě znalosti obecných přírodovědných
zákonů a specifických podmínek;
- předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí;
- ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí;
- využívání různých přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování vlastního života při
současném respektování jejich ochrany.

Fyzika
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Fyzika
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Fyzika patří k povinným předmětům vyučovaným na gymnáziu. V kvartě jsou
praktické úlohy plněny v samostatném předmětu Přírodovědná cvičení. V sextě a v septimě jsou
kromě hodin, které jsou určeny celé třídě, součástí i fyzikální cvičení určené polovině třídy, která
probíhají ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní.
Hodinová dotace:
prima 2 h
sekunda 2 h
tercie 2 h
kvarta 2 h
kvinta 2 h
sexta 3/1 h
septima 3/1 h
oktáva 2h
Výuka probíhá převážně v odborné učebně fyziky, která je uzpůsobena k frontální výuce, k
demonstračním experimentům i praktickým žákovským měřením.
B. Obsahové vymezení předmětu
Fyzika je přírodní věda, která se zabývá zejména základními vlastnostmi hmotných částic a polí a
jejich interakcemi, strukturou látek různého skupenství, různými druhy energie a jejich vzájemnou
přeměnou. Fyzika zkoumá nejen různé události, jevy a procesy, ale současně intenzivně pátrá po
zákonitostech, které jim vládnou.
V rámci fyzikálního vzdělávání jsou žákům předávány fyzikální poznatky prostřednictvím výkladu
učitele, studia různých zdrojů informací, pozorování, provádění experimentů a výpočtů. To jim
umožňuje vnímat a posuzovat svět z hlediska současných fyzikálních poznatků.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení

Kompetence k učení:
- používání správné terminologie a symboliky
- práce s odbornou literaturou, internetem
- vyhledávání, třídění a propojování informací
Kompetence komunikativní:
- komunikace a diskuze
-obhajoba názorů, naslouchání a kritické posuzování jiných názorů
- řešení problémových situací
Kompetence k řešení problémů
- argumentace s využitím získaných vědomostí
- hledání zdrojů informací k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
- aktivní spolupráce při respektování jiných názorů
- respektování jiných individualit
Kompetence občanské
- využívání znalostí a vědomostí k zodpovědné přípravě na budoucí povolání
Kompetence pracovní: cílevědomá práce jednotlivce i ve skupině
Uvedené kompetence se naplňují na nižším gymnáziu)
Kompetence k podnikavosti (kompetence se uplatňuje na vyšším gymnáziu)
-rozvíjení aktivity a tvořivosti

Prima

2 týdně, P
Vlastnosti látek a těles
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Tělesa a látky
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
se částice látek neustále pohybují a vzájemně Částicová stavba látek
Elektrické vlastnosti látek
na sebe působí
Magnetické vlastnosti látek
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do
Chemie
tercie
Složení látek a chemická vazba

Přesahy z

Měření fyzikálních veličin
Očekávané výstupy
Žák:





změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů

Učivo
Měření délky, objemu, hmotnosti
Hustota
Měření času
Měření teploty

Elektrický obvod
Očekávané výstupy
Žák:


obvodu sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu

Učivo
Elektrický proud
Elektrické vodiče a izolanty
Tepelné účinky elektrického proudu
Magnetické pole elektrického proudu
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a
zařízeními

Sekunda

2 týdně, P
Pohyb tělesa
Očekávané výstupy
Žák:



rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles

Učivo
Pohyb a klid tělesa
Popis pohybu
Druhy pohybu
Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
Průměrná rychlost

Síla
Očekávané výstupy
Žák:







změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
využívá Newtonovy zákony pro objasňování
či předvídání změn pohybu těles při působení
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů stálé výsledné

Učivo
Skládání sil
Posuvné účinky síly
Pohybové zákony
Otáčivé účinky síly
Deformační účinky síly
Tření

síly v jednoduchých situacích

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Očekávané výstupy
Žák:




využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
předpoví z analýzy sil působících na těleso v
klidné tekutině chování tělesa v ní

Učivo
Pascalův zákon
Hydraulická zařízení
Hydrostatický tlak
Archimédův zákon
Chování těles v kapalině
Atmosférický tlak
Vztlaková síla v atmosféře
Tlak plynu v uzavřené nádobě

Světelné jevy
Očekávané výstupy
Žák:




využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení problémů a úloh
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat
ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla
čočkami

Učivo
Zdroje světla
Rychlost světla
Stín
Měsíční fáze
Zatmění Měsíce a Slunce
Odraz světla
Lom světla
Rozklad světla
Barva těles

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Tercie

1+1 týdně, P
Práce. Výkon
Očekávané výstupy
Žák:




určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

Učivo
Práce
Práce na kladce
Výkon
Účinnost

Pohybová a polohová energie
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Polohová energie



využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh

Pohybová energie
Jejich vzájemné přeměny

Vnitřní energie. Teplo
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Částicová struktura látek
Vnitřní energie
využívá poznatky o vzájemných přeměnách
Změna vnitřní energie - konáním práce, tepelnou
různých forem energie a jejich přenosu při
výměnou
řešení konkrétních problémů a úloh
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či Teplo
Tepelná výměna prouděním
odevzdané tělesem
Tepelné záření
zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu Energie slunečního záření
na životní prostředí
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
2. ročník
Zdroje energie

Změny skupenství
Očekávané výstupy
Žák:




využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně
na sebe působí

Učivo
Tání
Tuhnutí
Vypařování
Var
Kapalnění
Sublimace
Desublimace
Pístové spalovací motory

Elektrický náboj. Elektrické pole
Očekávané výstupy
Žák:


rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

Učivo
Elektrování těles
Elektrický náboj
Vodič a izolant v elektrickém poli
Siločáry elektrického pole

Elektrický proud
Očekávané výstupy
Žák:




obvodu sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě

Učivo
Elektrický proud v kovech a kapalinách
Měření elektrického proudu a napětí
Zdroje elektrického napětí
Ohmův zákon
Elektrický odpor



analýzy jejich vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů

Rezistory a jejich zapojení
Elektrická práce, energie a výkon

Zvukové jevy
Očekávané výstupy
Žák:




rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku
posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí
Průřezová témata

Učivo
Zvuk
Zdroje zvuku
Šíření zvuku
Výška tónu
Odraz zvuku
Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy z
Hudební obor
4. ročník
Akustika

Kvarta

2 týdně, P
Magnetické pole
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Magnetické pole cívky s proudem
Elektromagnet
využívá prakticky poznatky o působení
Elektromotor
magnetického pole na magnet a cívku
s proudem a o vlivu změny magnetického pole Elektromagnetická indukce
v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v
ní

Střídavý proud
Očekávané výstupy
Žák:


rozliší stejnosměrný proud od střídavého

Průřezová témata

Učivo
Vznik střídavého proudu
Alternátor
Transformátory
Rozvodná elektrická síť
Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Elektrický proud v látkách
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Vedení elektrického proudu v kapalinách



rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

Vedení elektrického proudu v plynech
Vedení elektrického proudu v polovodičích
Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
2. ročník
Redoxní děje

Optika
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Zdroje světla a jeho šíření
využívá zákona o přímočarém šíření světla ve Odraz světla
Lom světla
stejnorodém optickém prostředí a zákona
Zobrazení pomocí zrcadel a čoček
odrazu světla při řešení problémů a úloh
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat
ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla
čočkami
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kooperace a kompetice

Přesahy z
Přírodopis
1. ročník
Řídící soustavy člověka

Jaderná energie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu
na životní prostředí
využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh
Průřezová témata

Atom a jeho stavba
Radioaktivita
Využití radioaktivního záření
Jaderný reaktor
Jaderná energetika
Ochrana před radioaktivním zářením

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy z
Chemie
kvarta
Zdroje energie
Chemie
tercie
Složení látek a chemická vazba

Země a vesmír
Očekávané výstupy
Žák:


objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o

Učivo
Sluneční soustava
Souhvězdí



gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce Naše Galaxie
a měsíců planet kolem planet
Vesmír a jeho výzkum
odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Geografie
3. ročník
Země jako vesmírné těleso

Kvinta

2 týdně, P
Fyzikální veličiny a jejich jednotky
Očekávané výstupy
Žák:


rozliší skalární veličiny od vektorových a
využívá je při řešení fyzikálních problémů a
úloh

Učivo
Soustava základních a odvozených veličin a jejich
jednotky, SI, jednotky užívané spolu s jednotkami SI
Převody jednotek
Skalární a vektorové veličiny
Operace s vektorovými veličinami

Kinematika hmotného bodu
Očekávané výstupy
Žák:


užívá základní kinematické vztahy při řešení
problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a
rovnoměrně zrychlených/zpomalených

Učivo
Poloha a změna polohy hmotného bodu
Trajektorie, dráha, pohyby přímočaré a křivočaré
Průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení
Rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený
a rovnoměrně zpomalený pohyb
Volný pád, tíhové zrychlení
Skládání rychlostí
Rovnoměrný pohyb po kružnici

Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
Očekávané výstupy
Žák:






rozliší skalární veličiny od vektorových a
využívá je při řešení fyzikálních problémů a
úloh
určí v konkrétních situacích síly působící na
těleso a určí výslednici sil
využívá (Newtonovy) pohybové zákony k
předvídání pohybu těles
využívá zákony zachování některých

Učivo
Síla jako fyzikální veličina
Newtonovy pohybové zákony
Hybnost a její změna
Zákon zachování hybnosti
Dostředivá síla
Smykové tření, valivý odpor
Inerciální a neinerciální vztažné soustavy

důležitých fyzikálních veličin při řešení
problémů a úloh

Mechanická práce a energie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

určí v konkrétních situacích síly působící na
těleso a určí výslednici sil
využívá zákony zachování některých
důležitých fyzikálních veličin při řešení
problémů a úloh

Mechanická práce stálé síly
Kinetická energie a její změna
Potenciální energie tíhová a její změna
Zákon zachování mechanické energie
Výkon, příkon, účinnost

Gravitační pole
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

užívá základní kinematické vztahy při řešení
problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a
rovnoměrně zrychlených/zpomalených

Gravitační síla, Newtonův gravitační zákon
Gravitační pole, gravitační zrychlení
Tíhová síla, tíha, tíhové zrychlení
Pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země
Pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země
Pohyb těles v gravitačním poli Slunce
Keplerovy zákony

Astrofyzika
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Sluneční soustava, základní charakteristiky Slunce,
planet a Měsíce.

rozliší a charakterizuje jednotlivé objekty
Sluneční soustavy
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Geografie -5.ročník
Země jako vesmírné těleso

Mechanika tuhého tělesa
Očekávané výstupy
Žák:




rozliší skalární veličiny od vektorových a
využívá je při řešení fyzikálních problémů a
úloh
určí v konkrétních situacích síly a jejich
momenty působící na těleso a určí výslednici
sil

Učivo
Tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý pohyb kolem
pevné osy
Moment síly vzhledem k ose otáčení, výslednice
momentů sil, momentová věta
Skládání sil působících v různých bodech tuhého tělesa,
dvojice sil; rozklad síly na dvě složky
Těžiště tělesa, rovnovážná poloho tělesa
Kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti
tělesa vzhledem k ose otáčení

Mechanika kapalin a plynů
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Vlastnosti kapalin a plynů
Tlak v kapalinách a plynech
užívá základní pojmy a vztahy hydrostatiky
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou, Pascalův
kapalin
užívá základní pojmy a vztahy hydrodynamiky zákon
Hydrostatický a atmosférický tlak a síla
kapalin
Vztlaková síla, Archimedův zákon
využívá v úlohách Newtonův vztah pro
Proudění kapalin a plynů
odporovou sílu
Objemový průtok, rovnice kontinuity, energie proudící
vody
Bernoulliho rovnice

Průřezová témata

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy z
Fyzika, chemie
Zákon zachování energie a
hmotnosti

Sexta

2+1 týdně, P
Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

objasní souvislost mezi vlastnostmi látek
různých skupenství a jejich vnitřní strukturou

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahu
organismů a prostředí

Kinetická teorie látek
Modely struktur látek různých skupenství
Termodynamická soustava, rovnovážný stav
termodynamické soustavy
Teplota a její měření
Veličiny popisující soustavu částic z hlediska
molekulové fyziky

Přesahy do
Chemie
Kvinta
Veličiny a výpočty v chemii
Chemický děj a chemická
termodynamika

Přesahy z
Chemie
kvinta
Veličiny a výpočty v chemii
chemický děj a chemická
termodynamika

Vnitřní energie, práce a teplo
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Vnitřní energie tělesa a soustava těles a její změna
konáním práce a tepelnou výměnou
aplikuje s porozuměním termodynamické
zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice bez změny skupenství
První termodynamický zákon
Přenos vnitřní energie

Struktura a vlastnosti plynů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlostí,
využívá stavovou rovnici ideálního plynu stálé střední kvadratická rychlost
Teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky
hmotnosti při předvídání stavových změn
Stavová rovnice ideálního plynu pro konstantní
plynu
hmotnost plynu
Jednoduché děje s ideálním plynem
Stavové změny ideálního plynu z energetického
hlediska, adiabatický děj
Plyn při nízkém a vysokém tlaku

Kruhový děj s ideálním plynem
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

objasní funkci spalovací turbíny, spalovacího
motoru a raketového motoru

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Práce plynu při stálém a proměnném tlaku
Kruhový děj
Druhý termodynamický zákon
Tepelné motory

Přesahy do

Přesahy z

Dějepis – septima
Průmyslová revoluce a Anglii a její
šíření do Evropy

Struktura a vlastnosti kapalin
Očekávané výstupy
Žák:


porovná zákonitosti teplotní roztažnosti
pevných těles a kapalin a využívá je k řešení
praktických problémů

Učivo
Povrchová vrstva kapaliny
Povrchová síla, povrchové napětí
Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny, kapilární
tlak, kapilarita
Teplotní objemová roztažnost kapalin

Struktura a vlastnosti pevných látek
Očekávané výstupy
Žák:



analyzuje vznik a průběh procesu pružné
deformace pevných těles
porovná zákonitosti teplotní roztažnosti
pevných těles a kapalin a využívá je k řešení
praktických problémů

Učivo
Krystalické a amorfní látky, ideální krystalová mřížka,
typy základních kubických buněk
Bodové poruchy krystalové mřížky
Deformace pevného tělesa, síla pružnosti, normálové
napětí, relativní prodloužení, jednoduché deformace
Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem, mez
pružnosti a mez pevnosti
Teplotní roztažnost pevných těles

Změny skupenství látek
Očekávané výstupy




Učivo

Žák: využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že
se částice látek neustále pohybují a vzájemně
na sebe působí

Tání a tuhnutí
Sublimace a desublimace
Vypařování, var, kapalnění
Sytá a přehřátá pára, kritický stav látky
Kalorimetrická rovnice pro změnu skupenství

Kmitání mechanického oscilátoru
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozpozná příklady mechanických oscilátorů
popíše harmonické kmitání pomocí
příslušných veličin a vztahů
řeší jednoduché praktické úlohy týkající se
harmonického kmitání

Kmitavý pohyb, harmonické kmitání
Veličiny popisující harmonický kmitavý pohyb
Složené kmitání, rázy
Dynamika kmitavého pohybu, síla pružnosti
Kyvadlo
Přeměny energie v mechanickém oscilátoru, tlumené
kmitání
Nucené kmitání mechanického oscilátoru, rezonance

Mechanické vlnění
Očekávané výstupy
Žák:


objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a
interference mechanického vlnění

Učivo
Vznik a druhy vlnění, vlna, vlnová délka, frekvence,
fázová rychlost
Rovnice postupného vlnění v řadě hmotných bodů
Interference vlnění
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění, chvění
Vlnění v izotropním prostředí, Huygensův princip
Odraz a lom vlnění
Ohyb mechanického vlnění

Zvukové vlnění
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Zdroje, šíření a rychlost zvuku
charakterizuje základní vlastnosti zvukového Vlastnosti zvuku
vlnění a zná jejich význam pro vnímání zvuku Ultrazvuk a infrazvuk
uvede příklady užití ultrazvuku
chápe negativní vliv hluku a dovede se chránit
před nadměrným hlukem
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Přesahy do

Přesahy z
Biologie - septima
Regulační soustavy člověka

Optika - základní pojmy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Světlo jako elektromagnetické vlnění, frekvence,
vlnová délka, index lomu
Odraz a lom světla, úplný odraz, mezní úhel
Rozklad světla hranolem, disperze světla

využívá zákony šíření světla v prostředí k
určování vlastností zobrazení předmětů
jednoduchými optickými systémy

Optické zobrazování
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem,
zobrazovací rovnice zrcadla
Zobrazování tenkými čočkami, zobrazovací rovnice
tenké čočky
Oko, konvenční zraková vzdálenost
Subjektivní optické přístroje

využívá zákony šíření světla v prostředí k
určování vlastností zobrazení předmětů
jednoduchými optickými systémy

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
Biologie
VÝCHOVA
septima
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Regulační soustavy člověka

Praktické úlohy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými
metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky
měření

Průřezová témata

Metody měření fyzikálních veličin, zpracování
výsledků měření
Praktická měření základních fyzikálních veličin
Praktická měření z tematických celků vnitřní energie,
práce a teplo, kmitání mechanického oscilátoru, optické
zobrazování

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Spolupráce a soutěž

Septima

2+1 týdně, P
Elektrický náboj a elektrické pole
Očekávané výstupy
Žák:


porovná účinky elektrického pole na vodič a
izolant

Učivo
Elektrický náboj, elektrostatické silové působení,
Coulombův zákon
Elektrické pole, intenzita elektrického pole

Práce v elektrickém poli, elektrické napětí, potenciální
energie, elektrický potenciál
Elektrické pole nabitého tělesa ve vakuu, rozložení
náboje na vodiči
Vodič a izolant v elektrickém poli, elektrostatická
indukce
Kapacita vodiče, kondenzátor, spojování kondenzátorů,
energie kondenzátoru

Vznik elektrického proudu
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Elektrický proud jako děj a jako veličina
Elektromotorické napětí
aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech, polovodičích,
kapalinách a plynech při analýze chování těles
z těchto látek v elektrických obvodech

Elektrický proud v kovech
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor,
využívá Ohmův zákon při řešení praktických rezistivita
Odpor kovu jako funkce teploty
problémů
Spojování rezistorů
aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech, polovodičích, Ohmův zákon pro uzavřený odbod
kapalinách a plynech při analýze chování těles Regulace proudu a napětí
Kirchhoffovy zákony
z těchto látek v elektrických obvodech
Elektrická práce a elektrický výkon v obvodu
stejnosměrného proudu

Průřezová témata

Přesahy do
Chemie
sexta
Chemie kovů

Přesahy z
Chemie
sexta
Chemie kovů

Elektrický proud v polovodičích
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Pojem polovodiče, termistor, fotorezistor
Vlastní a příměsové polovodiče
aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech, polovodičích, Přechod PN, polovodičová dioda, diodový jev
kapalinách a plynech při analýze chování těles Luminiscenční diody, fotodiody
z těchto látek v elektrických obvodech
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Elektrický proud v kapalinách
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech, polovodičích,
kapalinách a plynech při analýze chování těles
z těchto látek v elektrických obvodech
Průřezová témata

Elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza
Faradayovy zákony pro elektrolýzu
Galvanické články, akumulátory

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
sexta
Základy elektrochemie

Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Nesamostatný a samostatný výboj v plynu
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a
aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech, polovodičích, sníženého tlaku
kapalinách a plynech při analýze chování těles Katodové a kanálové záření
Obrazovka
z těchto látek v elektrických obvodech

Stacionární magnetické pole
Očekávané výstupy
Žák:


charakterizuje stacionární magnetické pole,
jeho vznik a účinky

Učivo
Magnetické pole vodiče s proudem
Magnetické pole cívky
Magnetická síla, magnetická indukce
Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem
Částice s nábojem v magnetickém poli
Magnetické vlastnosti látek, magnetické materiály v
praxi

Nestacionární magnetické pole
Očekávané výstupy
Žák:


využívá zákon elektromagnetické indukce k
řešení problémů a k objasnění funkce
elektrických zařízení

Učivo
Elektromagnetická indukce
Magnetický indukční tok
Faradayův zákon elektromagnetické indukce
Indukovaný proud
Vlastní indukce, indukčnost
Energie cívky s proudem

Střídavý proud
Očekávané výstupy
Žák:



znázorní průběh střídavého proudu a napětí
objasní chování střídavého napětí a proudu v

Učivo
Jednoduchý obvod střídavého proudu s rezistorem,
cívkou a kondenzátorem
Složený obvod střídavého proudu (RLC v sérii)

Výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem a v
obvodu s impedancí, efektivní hodnoty napětí a proudu

obvodech s R, L, C

Střídavý proud v energetice
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

využívá zákon elektromagnetické indukce k
řešení problémů a k objasnění funkce
elektrických zařízení

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Generátor střídavého napětí
Trojfázový generátor a trojfázová soustava střídavého
napětí
Elektromotor
Transformátor
Přenos elektrické energie, elektrárny, spotřebitelská síť

Přesahy do

Přesahy z

Biologie – septima
Účinky elektrického proudu na lidské
tělo

Fyzikální základy elektroniky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Usměrňovač
Tranzistor, tranzistorový jev
aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech, polovodičích, Zesilovač
kapalinách a plynech při analýze chování těles
z těchto látek v elektrických obvodech

Elektromagnetické kmitání a vlnění
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Elektromagnetický oscilátor, jeho perioda
Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru
Vznik elektromagnetického vlnění
Elektromagnetický dipól
Vlastnosti elektromagnetického vlnění

porovná šíření různých druhů
elektromagnetického vlnění v rozličných
prostředích
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Biologie – septima
Účinky elektrického proudu na lidské
tělo

Vlnová optika
Očekávané výstupy
Žák:


vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a
polarizace světla

Učivo
Koherentní záření, interference světla, interferenční
maximum a minimum
Interference světla na tenké vrstvě
Ohyb světla
Polarizace světla, použití jevu v praxi

Praktické úlohy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými
metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky
měření
Průřezová témata

Praktická měření z tematických celků elektrický proud
v kovech, elektrický proud v polovodičích

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Oktáva

2 týdně, P
Speciální teorie relativity
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Základní principy speciální teorie relativity
vyvodí ze základních principů speciální teorie Dilatace času, kontrakce délek
Skládání rychlostí ve speciální teorii relativity
relativity některé jednoduché důsledky
Vztah mezi energií a hmotností
používá vztahy pro dilataci času, kontrakci
délek a skládání rychlostí při řešení
konkrétních situací
vypočítá relativistickou hmotnost částice,
užívá vztah mezi energií a hmotností
Průřezová témata

Přesahy do
Chemie – zákony zachování energie
a hmotnosti

Přesahy z
Chemie – zákony zachování energie
a hmotnosti

Základní poznatky kvantové fyziky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Kvantová hypotéza, Planckova konstanta
využívá poznatky o kvantování energie záření Fotoelektrický jev, Einsteinova rovnice fotoefektu
Foton, vlnové vlastnosti částic, de Broglieho hypotéza
a mikročástic k řešení fyzikálních problémů
Kvantová mechanika

Atomová fyzika
Očekávané výstupy
Žák:


popíše souvislost mezi atomovými spektry a
strukturou elektronového obalu

Učivo
Kvantování energie elektronů v atomu
Atom vodíku
Lasery



vysvětlí princip laseru a popíše jeho využití v
praxi
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy do
Chemie
kvinta
Složení a struktura atomu

Přesahy z
Chemie
Kvinta
Složení a struktura atomu

Jaderná fyzika
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

posoudí jadernou přeměnu z hlediska
vstupních a výstupních částic i energetické
bilance
využívá zákon radioaktivní přeměny k
předvídání chování radioaktivních látek
navrhne možné způsoby ochrany člověka před
nebezpečnými druhy záření
Průřezová témata

Vlastnosti atomových jader, vazebná energie jader
Radioaktivita
Jaderné reakce
Jaderné štěpení
Jaderná energetika
Jaderné elektrárny
Využití radionuklidů a ochrana před zářením

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Přesahy z
Matematika sexta
Exponenciální funkce a rovnice
Chemie kvinta
Složení a struktura atomu
Geografie tercie-světový průmysl

Částicová fyzika
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

rozliší jednotlivé typy částic a zařadí je do
systému

Experimentální metody výzkumu částic
Systém částic
Interakce mezi částicemi

Astrofyzika

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:





charakterizuje Slunce jako hvězdu a
popíše sluneční soustavu
popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do
galaxií
zná současné názory na vznik a vývoj
vesmíru
vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž
astrofyzika zkoumá vesmír

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Slunce a hvězdy
Galaxie a vývoj vesmíru
Výzkum vesmíru

Přesahy do

Přesahy z
Geografie

Člověk a životní prostředí

3. ročník
Fyziogeografická sféra

Chemie
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Chemie
A. Časové a organizační vymezení předmětu:

Výuka chemie podle RVP ZV probíhá v tercii a kvartě osmiletého studia a podle RVP GV
v kvintě až septimě osmiletého studia gymnázia. Hodinová dotace je 1+1 h týdně v tercii, 1+1
h týdně v kvartě, 2+1 h týdně v kvintě, 2+1 h týdně v sextě a 2+1 h týdně v septimě
osmiletého studia gymnázia.
Pro výuku chemie se zčásti využívá odborná učebna chemie a zčásti kmenové třídy. Učebna
chemie je vybavena didaktickou technikou a umožňuje bezpečně provádět vybrané
demonstrační pokusy a praktická laboratorní cvičení. Na praktická laboratorní cvičení jsou
především využívány půlené hodiny (třída dělená na polovinu).
Na povinné hodiny chemie navazují volitelné semináře (praktické i teoretické), kde se
probírané učivo prohlubuje a žáci se dostatečně připravují na vysokoškolské studium.

B. Obsahové vymezení předmětu
Chemie je samostatný vyučovací předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a
příroda, vzdělávacího oboru Chemie RVP GV a ZV. Do vyučovacího předmětu chemie je
integrován tematický okruh Zdravý způsob života a péče o zdraví vzdělávacího oboru
Výchova ke zdraví RVP GV a ZV a dále tematický okruh Voda vzdělávacího oboru Geologie
RVP GV. Do vyučovacího předmětu je zahrnut tematický okruh průřezového tématu
Environmentální výchova – Člověk a životní prostředí.
Chemie je koncipována jako předmět, který má seznámit žáky se základy chemie a
biochemie, základními bezpečnostními pravidly při práci v chemické laboratoři. Žáci se učí o
stavbě látek a jejich přeměnách, hledají souvislosti mezi chemickými ději probíhajícími v
přírodě a každodenním životě, využívají matematické znalosti k základním chemickým
výpočtům. Získané znalosti aplikují při provádění praktických laboratorních cvičení a účinně
spolupracují ve skupině.
Základní formou výuky je výklad doplňovaný demonstračními pokusy, diskusí o vlastních
poznatcích žáků, videem, referáty, prezentacemi s případnými exkurzemi.

C. Výchovné a vzdělávací strategie

O dosažení a rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí žáků usilují vyučující
následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení (nižší i vyšší stupeň)
- kladení jasně formulovaných otázek
- používání správné terminologii a symboliky
- plánování a organizování vlastního učení
- používání odborné literatury, internetu
- vyhledávání, třídění, pochopení a propojení informací a využívání získaných informací v
procesu učení i v praktickém životě

Kompetence komunikativní (nižší i vyšší stupeň)
- komunikování a diskutování o problémech
- výstižné formulování ústního i písemného projevu
- naslouchání názorům druhých, obhajování svých názorů a vhodné argumentování

Kompetence k řešení problémů (nižší i vyšší stupeň)
- využívání získaných vědomostí pro objevování různých variant řešení problémů a pro volbu
konečného způsobu řešení problémových úloh
- používání správných zdrojů informací potřebných k řešení zadaných problémových úloh

Kompetence sociální a personální (nižší i vyšší stupeň)
- zapojování do zadané činnosti
- aktivní spolupráce s druhými při řešení daného úkolu a respektování názorů a zkušeností
ostatních
- respektování individuality

Kompetence občanská (nižší i vyšší stupeň)
- osvojení základních ekologických a environmentálních problémů
- ekologické myšlení
- ochrana zdraví při práci s chemickými látkami
- kritický postoj k drogám a návykovým látkám
Kompetence pracovní (nižší stupeň)
- dodržování zásady bezpečnosti práce, plnění povinností při praktických laboratorních
cvičeních
- využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí studium, resp.
povolání

- zodpovědný přístup k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany zdraví a ochrany
životního prostředí
Kompetence k podnikavosti (vyšší stupeň)
- využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí studium, resp.
povolání

Tercie

1+1 týdně, P
Úvod do studia chemie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

určí společné a rozdílné vlastnosti látek
objasní nejefektivnější jednání v modelových
příkladech havárie s únikem nebezpečných
látek

Charakteristika a význam chemie pro společnost
Historie chemie
Látky a tělesa
Bezpečnost při práci s chemickými látkami

Směsi
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozlišuje směsi a chemické látky
vypočítá složení roztoků, připraví prakticky
roztok daného složení
vysvětlí základní faktory ovlivňující
rozpouštění pevných látek

Různorodé směsi
Stejnorodé směsi - roztoky
Oddělování složek směsí

Voda a vzduch
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
aplikuje znalosti o principech hašení požárů na
řešení modelových situací z praxe
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života

Voda
Vzduch
Plamen, hašení plamene

Přesahy do

Přesahy z

Složení látek a chemická vazba
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Částicové složení látek, stavba atomu
používá pojmy atom a molekula ve správných Chemické prvky, periodická soustava prvků
Chemická vazba
souvislostech
rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech
orientuje se v periodické soustavě chemických
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Fyzika
prima
Vlastnosti látek a těles

Chemické prvky
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Klasifikace prvků
používá pojmy atom a molekula ve správných Nekovy
Polokovy
souvislostech
orientuje se v periodické soustavě chemických Kovy
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

Chemické reakce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Chemická reakce, zákon zachování hmotnosti
Chemická rovnice
rozliší výchozí látky a produkty chemických
Faktory ovlivňující průběh chemických reakcí
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a Rychlost chemické reakce
zhodnotí jejich využívání
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému průběhu

Dvouprvkové sloučeniny
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ

Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Srážecí reakce, iontový zápis chemické rovnice

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Kyseliny a hydroxidy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
vliv na životní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet
Průřezová témata

Kyseliny
Hydroxidy
pH, indikátory

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Soli
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na životní prostředí
Průřezová témata

Soli bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin
Průmyslová hnojiva, stavební pojiva, keramika

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Kvarta

1+1 týdně, P
Chemické výpočty
Očekávané výstupy
Žák:


přečte chemické rovnice a s užitím zákona
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu

Učivo
Látkové množství, látková koncentrace, molární
hmotnost
Výpočty z chemických rovnic

Redoxní děje
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Redoxní reakce
Řada reaktivity kovů
rozliší výchozí látky a produkty chemických
Získávání kovů
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a Elektrolýza
Galvanické články, koroze
zhodnotí jejich využívání
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Zdroje energie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy
zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje
na Zemi
Průřezová témata

Exotermické a endotermické reakce
Termochemické rovnice, molární teplo reakce
Paliva
Jaderná energie
Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky života

Přesahy z
Přírodopis
kvarta
Přírodní zdroje

Uhlovodíky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Alkany
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich Alkeny, alkadieny
Alkyny
zdroje, vlastnosti a použití
Areny
Uhlovodíky jako motorová paliva

Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy
Žák:


rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede
jejich zdroje, vlastnosti a použití

Učivo
Halogenderiváty uhlovodíků
Alkoholy a fenoly
Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony)
Karboxylové kyseliny
Aminokyseliny, estery

Syntetické makromolekulární látky
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní
prostředí a zdraví člověka
Průřezová témata

Plasty
Syntetická vlákna

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Přírodní látky
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Sacharidy
orientuje se ve výchozích látkách a produktech Fotosyntéza
Tuky, mýdla
fotosyntézy a koncových produktů
Bílkoviny
biochemického zpracování, především
Biokatalyzátory
bílkovin, tuků, sacharidů
Biotechnologie
určí podmínky postačující pro aktivní
Nukleové kyseliny
fotosyntézu
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitaminů
Průřezová témata

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Základní podmínky života

Přesahy z
Přírodopis
tercie
Orgánové soustavy člověka

Chemie ve společnosti
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

zhodnotí využívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje
na Zemi
orientuje se v přípravě a využívání různých
látek v praxi a jejich vlivech na životní
prostředí a zdraví člověka
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Chemický průmysl a chemická výroba
Léčiva, pesticidy, detergenty
Drogy, otravné a jedovaté látky
Potraviny, složky výživy
Chemie a životní prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Kvinta

2+1 týdně, P
Úvod do studia chemie
Očekávané výstupy
Žák:


využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů

Učivo
Předmět studia chemie
Vývoj a historie chemie
Klasifikace látek, prvky a sloučeniny

Názvosloví anorganické chemie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Principy názvosloví anorganických sloučenin

využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin

Veličiny a výpočty v chemii
Očekávané výstupy
Žák:


provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů

Učivo
Hmotnost atomů a molekul
Látkové množství
Vyjádření složení směsi

Složení a struktura atomu
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Historie vývoje názorů na stavbu atomu
Jádro atomu, radioaktivita
využívá odbornou terminologii při popisu
Elektronový obal atomu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a Excitovaný stav atomu, ionizace
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich
chování v chemických reakcích

Periodická soustava prvků
Očekávané výstupy
Žák:



využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v
chemických procesech na základě poznatků o
periodické soustavě prvků

Učivo
Periodická soustava prvků, periodický zákon
Klasifikace prvků

Chemická vazba
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:



Kovalentní chemická vazba, vaznost
Polarita chemické vazby a molekul
využívá odbornou terminologii při popisu
Iontová vazba
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a Struktura a vlastnosti kovalentních a iontových
sloučenin
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich Koordinačně kovalentní vazba
Slabé vazebné interakce
chování v chemických reakcích

Chemický děj a chemická termodynamika
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických sloučenin

Chemická reakce a chemická rovnice
Změna entalpie (reakční teplo)
Termochemické zákony
Standardní slučovací teplo sloučeniny

Redoxní a acidobazické děje
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo
Redoxní reakce
Teorie kyselin a zásad
Acidobazické reakce
Síla kyselin a zásad
Hodnoty pH, acidobazické indikátory
Hydrolýza solí

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických sloučenin

Vodík, kyslík, voda a peroxid vodíku
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin
charakterizuje významné zástupce prvků a
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové
zdroje, využití v praxi a vliv na životní
prostředí
zhodnotí využitelnost různých druhů vod a
posoudí možné způsoby efektivního
hospodaření s vodou v příslušném regionu
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Výskyt, příprava, výroba a vlastnosti vodíku, kyslíku
Hydridy, oxidy
Peroxid vodíku, peroxidy
Struktura a vlastnosti vody
Význam, čistota a ochrana vod
Elektrolytická disociace, rozpustnost

Přesahy do

Přesahy z

Chemie p-prvků (nekovy)
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin
charakterizuje významné zástupce prvků a
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové
zdroje, využití v praxi a vliv na životní
prostředí
Průřezová témata

Vzácné plyny
Halogeny

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Cvičení z chemie I.
Očekávané výstupy
Žák:








využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
využívá znalosti základů kvalitativní a
kvantitativní analýzy k pochopení jejich
praktického významu v anorganické chemii
prakticky ověřuje správnost řešení problémů,
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení chemické laboratoře, dodržuje
vymezená pravidla
podle konkrétní situace zasáhne při závažných
poraněních a život ohrožujících stavech

Učivo
Bezpečnost práce v chemické laboratoři, zásady první
pomoci, seznámení s chemickým nádobím, práce s
kahanem
Výpočty z chemických vzorců
Metody dělení směsí látek
Roztoky - příprava, ředění a směšování roztoků
Práce s plyny
Úpravy rovnic chemických reakcí ve stechiometrickém
tvaru
Kvalitativní chemická analýza anorganických látek

Sexta

2+1 týdně, P
Chemie p-prvků (nekovy)
Očekávané výstupy
Žák:




využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin
charakterizuje významné zástupce prvků a
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové

Učivo
Síra
Dusík
Fosfor
Uhlík

zdroje, využití v praxi a vliv na životní
prostředí

Chemie p-prvků (polokovy)
Očekávané výstupy
Žák:




využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin
charakterizuje významné zástupce prvků a
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové
zdroje, využití v praxi a vliv na životní
prostředí

Učivo
Charakteristika polokovů, polovodivost
Křemík
Bor

Chemie kovů
Očekávané výstupy
Žák:




využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin
charakterizuje významné zástupce prvků a
jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové
zdroje, využití v praxi a vliv na životní
prostředí

Učivo
Charakteristika kovů, kovová vazba
Výroba a získávání kovů
- p-prvky s kovovým charakterem (hliník, cín, olovo)
- s-prvky
Přechodné kovy
Vnitřně přechodné prvky

Základy elektrochemie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Elektroda, elektrochemický článek
Elektrochemická řada napětí kovů
využívá odbornou terminologii při popisu
Koroze kovů, elektrolýza
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich
chování v chemických reakcích

Koordinační sloučeniny
Očekávané výstupy
Žák:



využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich
chování v chemických reakcích

Učivo
Charakteristika, názvosloví a význam koordinačních
sloučenin



využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin

Klasifikace chemických reakcí
Očekávané výstupy
Žák:





využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických sloučenin
využívá znalosti základů kvalitativní a
kvantitativní analýzy k pochopení jejich
praktického významu v anorganické chemii

Učivo
Třídění chemických reakcí
Úprava rovnic chemických reakcí v iontovém tvaru
Výpočty z chemických rovnic

Chemická kinetika
Očekávané výstupy
Žák:




využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických sloučenin

Učivo
Srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu
Rychlost chemické reakce
Faktory ovlivňující rychlost reakce

Chemická rovnováha
Očekávané výstupy
Žák:




využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických sloučenin

Učivo
Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta
Faktory ovlivňující rovnovážný stav reakční soustavy
Rovnováha v acidobazických, redoxních a srážecích
reakcích - disociační konstanta kyselin a zásad, součin
rozpustnosti, síla redoxních činidel

Základy organické chemie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Historie a předmět studia organické chemie
Složení organických látek
využívá odbornou terminologii při popisu
Vazby v molekulách organických sloučenin
látek a vysvětlování chemických dějů
Klasifikace organických sloučenin
zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné
Konstituční izomerie
pro strukturu organických sloučenin
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí Třídění reakcí organických sloučenin
Surovinové zdroje organických sloučenin
na konkrétních příkladech

Názvosloví organické chemie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Principy názvosloví organické chemie

aplikuje pravidla systematického názvosloví
organické chemie při popisu sloučenin s
možností využití triviálních názvů

Uhlovodíky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce,
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v
praxi a vliv na životní prostředí
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech





Nasycené uhlovodíky (alkany a cykloalkany)
Konformační izomerie
Nenasycené uhlovodíky (alkeny a alkadieny, alkyny)
Geometrická izomerie
Aromatické uhlovodíky (areny)

Deriváty uhlovodíků I.
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Halogenderiváty

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce,
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v
praxi a vliv na životní prostředí
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech





Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Septima

2+1 týdně, P
Deriváty uhlovodíků II.
Očekávané výstupy
Žák:



využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce,

Učivo
Alkoholy, fenoly, ethery
Karbonylové sloučeniny
Karboxylové kyseliny, soli karboxylových kyselin
Funkční deriváty karboxylových kyselin (estery,
halogenidy, anhydridy, amidy, nitrily)
Organické deriváty kyseliny uhličité



zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v
praxi a vliv na životní prostředí
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech

Substituční deriváty karboxylových kyselin
(halogenkyseliny, hydroxykyseliny, ketokyseliny,
aminokyseliny)
Optická aktivita

Deriváty uhlovodíků III.
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce,
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v
praxi a vliv na životní prostředí
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech
Průřezová témata

Dusíkaté deriváty (aminy, diazoniové soli,
nitrosloučeniny)
Organické sloučeniny síry (sulfonové kyseliny, thioly,
sulfidy)
Organické sloučeniny fosforu a křemíku
Organokovové sloučeniny

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Syntetické makromolekulární látky
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Struktura, vznik, klasifikace, vlastnosti a použití
makromolekulárních látek
využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce,
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v
praxi a vliv na životní prostředí
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Heterocyklické sloučeniny
Očekávané výstupy
Žák:



využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce,
zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v
praxi a vliv na životní prostředí

Učivo
Významné heterocyklické sloučeniny
Alkaloidy, léčiva



aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech

Chemie přírodních látek
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
objasní strukturu a funkci sloučenin
nezbytných pro důležité chemické procesy
probíhající v organismech
Průřezová témata

Látkové složení živé hmoty
Peptidy, bílkoviny
Sacharidy
Lipidy, detergenty, biomembrány, isoprenoidy
Nukleové kyseliny

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Biokatalyzátory
Očekávané výstupy
Žák:



využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
objasní strukturu a funkci sloučenin
nezbytných pro důležité chemické procesy
probíhající v organismech

Učivo
Enzymy
Vitaminy
Hormony

Biochemické děje (metabolismus)
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Úlohy a obecné rysy metabolismu
Energetika biochemických dějů, fotosyntéza
využívá odbornou terminologii při popisu
Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
látek a vysvětlování chemických dějů
charakterizuje základní metabolické procesy a Přenos genetické informace
Propojení a regulace metabolických dějů
jejich význam

Cvičení z chemie II.
Očekávané výstupy
Žák:






využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné
pro strukturu organických sloučenin
aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí
na konkrétních příkladech
prakticky ověřuje správnost řešení problémů,

Učivo
Práce s modely organických sloučenin
Výpočet molekulového a stechiometrického vzorce
Organická analýza
Praktické úlohy k tematickým celkům uhlovodíky,
deriváty uhlovodíků a chemie přírodních látek
Autoprotolýza, iontový součin vody
Výpočty pH roztoků silných kyselin a zásad





používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení chemické laboratoře, dodržuje
vymezená pravidla
využívá znalosti základů kvalitativní a
kvantitativní analýzy k pochopení jejich
praktického významu v organické chemii
podle konkrétní situace zasáhne při závažných
poraněních a život ohrožujících stavech

Přírodopis
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Přírodopis
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Výuka přírodopisu podle RVP ZV probíhá v primě až kvartě osmiletého studia. Hodinová
dotace: prima 2h, sekunda 2h, tercie 2h, kvarta 1+1h.
Pro výuku přírodopisu se zčásti využívá odborná učebna biologie a zčásti kmenové třídy.
Učebna biologie je vybavena didaktickou technikou a umožňuje bezpečně provádět praktická
laboratorní cvičení.

B. Obsahové vymezení předmětu:
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis vychází zejména ze vzdělávacího oboru
Přírodopis, který je jedním z oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně i ze
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Vzdělávání v předmětu Přírodopis:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny a také poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě a vede k uvědomělé péči o vlastní
zdraví
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení:
- vyhledávání, třídění a propojení informací

- nalézání souvislostí
- osvojování schopnosti kritického myšlení a schopnosti korigovat své názory a svůj vztah k
přírodě
Kompetence k řešení problémů:
- řešení úkolů různými postupy
- navrhování řešení při problémových modelových situacích, vyhodnocování získaných faktů
Kompetence komunikativní:
- komunikace a diskuse nad danými otázkami
- prezentace své práce, hodnocení výsledků, argumentace a obhajování svých názorů
- formulace svých myšlenek
Kompetence sociální a personální:
- zodpovědnost
- spolupráce ve skupině
Kompetence občanské
- dodržování pravidel slušného chování, dbaní na ochranu zdraví svého i svých blízkých
- ochrana životní prostředí
Kompetence pracovní:
- dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků

Prima

2 týdně, P
Planeta Země a život na Zemi
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Vznik života na Zemi

rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Projevy a podmínky života
Vztahy mezi organismy

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
prima
Orientální despocie
Dějepis
prima

Starověká Indie a Čína
Dějepis
prima
Pravěk

Základní struktura života
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Buňka - základní stavební jednotka

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci
základních organel

Srovnání rostlinné a živočišné buňky

Přehled organismů I (od virů po prvoky)
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo
Viry

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do
říší a nižších taxonomických jednotek
uvede na příkladech z běžného života význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích

Bakterie, sinice
Houby, lišejníky
Řasy
Prvoci

Přehled organismů II (od žahavců po ostnokožce)
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo
Žahavci, ploštěnci, hlístice

rozpozná, porovná a objasní funkci základních
Měkkýši, kroužkovci
orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do Členovci, ostnokožci
říší a nižších taxonomických jednotek
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování
ve styku se živočichy

Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Společenstvo organismů

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
Ekosystém
- populace, společenstva, ekosystémy a
objasní na základě příkladu základní princip
Ochrana přírody
existence živých a neživých složek
ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému
Průřezová témata

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Přesahy z
Dějepis
prima
Orientální despocie

Sekunda

2 týdně, P
Přehled organismů III (od kruhoústých po ptáky)
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo
Kruhoústí

rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do
říší a nižších taxonomických jednotek
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování
ve styku se živočichy

Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci

Přehled organismů IV (výtrusné a semenné rostliny)
Očekávané výstupy
Žák:


















Učivo
Mechorosty

rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do
říší a nižších taxonomických jednotek
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich
funkcí a vztahů v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin
a určuje jejich význačné zástupce pomocí
klíčů a atlasů
odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

Plavuně, přesličky, kapradiny
Stavba těla rostlin
Rozmnožování rostlin
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny

Společenstva
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo
Příklady společenstev organismů

uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
- populace, společenstva, ekosystémy a
objasní na základě příkladu základní princip
existence živých a neživých složek
ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy

Přesahy do

Přesahy z

životního prostředí

Tercie

2 týdně, P
Savci
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo
Stavba těla savců

rozpozná, porovná a objasní funkci základních
Systém savců
orgánů (orgánových soustav) rostlin i
živočichů
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování
ve styku se živočichy

Chování živočichů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Vrozené a získané chování živočichů

odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí

Základní funkční okruhy chování živočichů

Původ a vývoj člověka
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Předchůdci člověka
orientuje se v základních vývojových stupních
Lidské rasy
fylogeneze člověka
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání lidí

Přesahy do
Dějepis
prima
Pravěk

Přesahy z

Orgánové soustavy člověka I
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo
Soustava opěrná a pohybová

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a
léčby
aplikuje předlékařskou první pomoc při
poranění a jiném poškození těla

Tělní tekutiny a oběhová soustava
Soustava dýchací a trávicí
Soustava vylučovací, kůže
Řídící soustavy
Smyslové orgány
Zdraví člověka, první pomoc

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
kvarta
Přírodní látky

Kvarta

1+1 týdně, P
Orgánové soustavy člověka II
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Pohlavní soustava
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
Individuální vývoj člověka
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a
léčby
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Chemie
kvarta
Přírodní látky

Buněčná biologie a genetika
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Stavba a dělení buňky

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě





a příklady vlivu prostředí na utváření
organismů
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci
základních organel
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti

Dědičnost a proměnlivost organismů

Minerály a horniny
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Stavba krystalu

rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
Třídění minerálů a hornin

Geologické děje
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Vnitřní geologické děje

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu Vnější geologické děje
hornin i oběhu vody
Půdy
porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a
půdní druhy v naší přírodě
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Zeměpis
prima
Litosféra
Zeměpis
prima
Pedosféra

Přírodní zdroje
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Nerostné suroviny

uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka a prostředí
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Zdroje energie

Přesahy do
Chemie
kvarta
Zdroje energie

Přesahy z

Vznik a vývoj života na Zemi
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Éry vývoje Země

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
Geologická stavba ČR
trvání života
rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
uvede na základě pozorování význam vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na
Zemi

Zeměpis
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Zeměpis
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět zeměpis je realizován v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého studia
a je dotován vždy 2 hodinami týdně. Pro výuku se využívá učebna zeměpisu. Při výuce je
kladen důraz na mluvený projev, práci
ve skupinách i samostatnou činnost jednotlivce. Při práci je uplatňován diferencovaný přístup.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem výuky zeměpisu je získání vědomostí o socioekonomických a fyzickogeografických
charakteristikách jednotlivých oblastí světa, jakož i pochopeni zákonitostí přírodních a
společenských změn, které nastávají během vývoje. Žáci si při studiu zeměpisu vytvářejí
vlastní postoje k řešení problémů, které se v dnešním světě odehrávají jak v oblasti
ekonomické, politické, sociální, tak i v dalších sférách lidské činnosti. Žáci jsou také vedeni k
tomu, aby si díky pochopení základních pojmů ze zeměpisu vytvářeli kladný vztah ke všem
hodnotám lidské společnosti a přírody.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální skupinová a individuální výuka, žákovské referáty, aktuality,
práce s vhodnou zeměpisnou literaturou, mezipředmětové vztahy, operace s obecně
užívanými termíny, uvádění věcí do souvislostí a na základě jejich pochopení komplexní
pohled na různé přírodní a společenské jevy
Kompetence k řešení problému: referáty, seminární práce, účast v geografických olympiádách
a dalších soutěžích, samostatné práce, prezentace vlastní práce

Kompetence komunikativní: prezentace vlastních znalostí, diskuse s vyučujícím i se
spolužáky, formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, utváření vhodné pracovní atmosféry
Kompetence občanské: zeměpisné exkurze, vycházky v místní krajině, besedy, přednášky
Kompetence pracovní: využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Prima

2 týdně, P
Úvod do geografie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Průřezová témata

Geografie jako věda
Objekt studia geografie
Členění geografie
Význam geografie

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v
politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka a prostředí

Matematická geografie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Postavení Země ve vesmíru
Tvar a velikost Země
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
Pohyby Země
srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v
politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Kartografie
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Mapa - měřítko mapy, obsah mapy
Druhy map
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Glóbus
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, Určování zeměpisné polohy
diagramů, statistických a dalších informačních Časová pásma
zdrojů
ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních

Přesahy do

Přesahy z

sdělení

Atmosféra
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech,
pro prostorové vnímání a hodnocení míst,
objektů, jevě a procesů v nich, pro vytváření
postojů k okolnímu světu
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
Průřezová témata

Atmosféra a její složení
Členění atmosféry
Počasí
Oběh vzduchu v atmosféře
Podnebí, podnebné pásy Země

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Hydrosféra
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Oběh vody na Zemi
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Oceány a moře
Voda na pevnině
procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Litosféra
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Stavba Země
porovná působení vnitřních a vnějších procesů Vnější a vnitřní pochody
Zemský povrch /georeliéf/
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy z
Přírodopis
kvarta
Geologické děje

Pedosféra
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Základní poznatky o pedosféře
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Půdní typy
Půdní druhy
procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy do

Přesahy z
Přírodopis
kvarta
Geologické děje

Biosféra
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Planetární členění biosféry
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Bioklimatické pásy
Výškové členění biosféry
procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich



vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Regionální geografie oceánů
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
Průřezová témata

Členění oceánů a moří
Význam světového oceánu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

Regionální geografie polárních oblastí
Očekávané výstupy
Žák:




Arktida
Antarktida
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,

Učivo

politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceáně, vybraných makroregionů
světa a vybraných (modelových) státě
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka a prostředí

Regionální geografie Afriky
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Fyzickogeografická charakteristika Afriky
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Socioekonomická charakteristika Afriky
procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy do

Přesahy z

Regionální geografie Austrálie a Oceánie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech,
pro prostorové vnímání a hodnocení míst,
objektů, jevě a procesů v nich, pro vytváření
postojů k okolnímu světu
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
Průřezová témata

Fyzickogeografická charakteristika Austrálie a Oceánie
Socioekonomická charakteristika Austrálie a Oceánie

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Sekunda

2 týdně, P
Regionální geografie Ameriky
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Fyzickogeografická charakteristika Ameriky
Socioekonomická charakteristika Ameriky
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení Severní Amerika
Latinská Amerika
a lokalizaci regionů světa
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých



světadílů, oceáně, vybraných makroregionů
světa a vybraných (modelových) státě
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy z
Anglický jazyk
sekunda
Reálie

Regionální geografie Asie
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Fyzickogeografická charakteristika Asie
Socioekonomická charakteristika Asie
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení Členění států Asie
a lokalizaci regionů světa
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přesahy do

Přesahy z

Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Regionální geografie Evropy
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Fyzickogeografická charakteristika Evropy
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech Socioekonomická charakteristika Evropy
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je Členění států Evropy
příčinou zásadních změn v nich
porovnává státy světa a zájmové integrace
státě světa na základě podobných a odlišných
znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

Přesahy z
Anglický jazyk
prima
Reálie
Německý jazyk
sekunda
Tematické okruhy

Rusko
Očekávané výstupy
Žák:




lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich

Učivo
Fyzickogeografická charakteristika Ruska
Socioekonomická charakteristika Ruska
Rusko - evropská část
Rusko - asijská část

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Přesahy z
Ruský jazyk
tercie
Tematické okruhy

Tercie

2 týdně
Politická mapa dnešního světa
Očekávané výstupy
Žák:












organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů
používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech,
pro prostorové vnímání a hodnocení míst,
objektů, jevě a procesů v nich, pro vytváření
postojů k okolnímu světu
rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceáně, vybraných makroregionů

Učivo
Politické rozdělení světa
Členění států na Zemi
Politická a hospodářská seskupení států světa,
mezinárodní organizace
Aktuální změny na politické mapě světa







světa a vybraných (modelových) státě
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
porovnává státy světa a zájmové integrace
státě světa na základě podobných a odlišných
znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v
politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Lidé na Zemi
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybu, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky sídel
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

Rozmístění obyvatelstva
Růst počtu obyvatelstva
Struktura obyvatelstva
Rasy a národy
Světová náboženství
Venkovská a městská sídla
Urbanizace

Přesahy do

Přesahy z
Španělský jazyk
tercie
Reálie

VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v
politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Světové zemědělství, rybolov, lov, lesní a vodní hospodářství
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Význam a postavení zemědělské výroby
Rozmístění zemědělské výroby
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
Rostlinná výroba
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, Živočišná výroba
diagramů, statistických a dalších informačních Rybolov, lov
Lesní a vodní hospodářství
zdrojů
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Světový průmysl
Očekávané výstupy
Žák:




rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce

Učivo
Význam a postavení průmyslu
Členění průmyslu
Rozmístění průmyslové výroby
Hlavní průmyslové oblasti světa
Zdroje nerostných surovin




světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
Průřezová témata

Energetika
Hutnický a strojírenský průmysl
Chemický průmysl
Průmysl stavebních hmot
Spotřební a potravinářský průmysl

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Doprava a spoje
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceáně, vybraných makroregionů
světa a vybraných (modelových) státě
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Význam a postavení dopravy
Druhy dopravy a jejich rozmístění
Přemísťování nákladů a osob
Spoje

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
tercie
Tematické okruhy

Služby
Očekávané výstupy
Žák:


porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,

Učivo
Charakteristika služeb
Základní členění







politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceáně, vybraných makroregionů
světa a vybraných (modelových) státě
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Přesahy z
Ruský jazyk
tercie
Tematické okruhy

Cestovní ruch
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

rozlišuje zásadní přírodní a společenské
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení
a lokalizaci regionů světa
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceáně, vybraných makroregionů
světa a vybraných (modelových) státě
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální geopolitické změny a politické
problémy v konkrétních světových regionech
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

Význam cestovního ruchu
Činitelé cestovního ruchu
Formy cestovního ruchu
Hlavní oblasti cestovního ruchu v České republice
Hlavní oblasti cestovního ruchu ve světě

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
tercie
Tematické okruhy

Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Krajina a životní prostředí
Očekávané výstupy
Žák:
















Učivo

Základní pojmy
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a Přírodní krajina
Kulturní krajina
procesy v krajinné sféře, jejich určité
Světové ekologické problémy
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich
Ochrana přírody a krajiny
vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými složkami v krajině
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu
porovná působení vnitřních a vnějších procesů
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
porovnává různé krajiny jako součást
pevninské částí krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
uvádí konkrétní příklady přírodních a
kulturních krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
(biomů)
uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

Přesahy do

Přesahy z

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

Kvarta

2 týdně, P
Česká republika na mapě Evropy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
uvádí příklady účasti a působnosti české
republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích státě
Průřezová témata

Poloha České republiky
Vývoj státního území
Postavení České republiky ve světě

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Přesahy z
Ruský jazyk
tercie
Tematické okruhy

Přírodní podmínky České republiky - povrch
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Geologický vývoj na území ČR
Členění povrchu na území ČR
Geomorfologické jednotky ČR

Přesahy do

Přesahy z

Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Přírodní podmínky České republiky - podnebí
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
Průřezová témata

Rozdělení teplot a srážek
Hlavní klimatogeografičtí činitelé
Podnebné oblasti ČR
Znečišťování ovzduší a jeho ochrana

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Přírodní podmínky České republiky - vodstvo
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy

Základní pojmy
Řeky, jezera, rybníky
Vodní nádrže
Podzemní vody
Znečištění vod a jejich ochrana

Přesahy do

Přesahy z

životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Přírodní podmínky České republiky - půdy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
Průřezová témata

Půdní druhy ČR
Půdní typy ČR
Ochrana půd

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí

Přírodní podmínky České republiky - rostlinstvo a živočišstvo
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
Průřezová témata

Organismy a jejich životní prostředí
Přírodní a kulturní krajina
Výšková členitost bioty ČR
Chráněná území
Přírodní a civilizační rizika

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Obyvatelstvo a sídla
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:







vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z
hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Průřezová témata

Struktura obyvatelstva ČR
Členění obyvatelstva
Městská sídla
Venkovská sídla

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Hospodářství České republiky
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál české
republiky v evropském a světovém kontextu
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z
hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V

Přehled hospodářského vývoje ČR
Těžba nerostných surovin ČR
Průmysl ČR
Zemědělství ČR
Lesní a vodní hospodářství ČR
Doprava a spoje ČR
Služby a cestovní ruch ČR
Zahraniční obchod ČR
Členství České republiky v mezinárodních organizacích

Přesahy do

Přesahy z

EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Oblasti České republiky
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
jednotlivých oblastí ČR
vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
Místní krajina
podle bydliště nebo školy
Zeměpisná vycházka
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje české
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z
hlediska osídlení a hospodářských aktivit
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Biologie
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Biologie:
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Hodinová dotace: kvinta 2+1h, sexta 1+1h, septima 2+1h, oktáva 1+1h.
Pro výuku biologie se zčásti využívá odborná učebna biologie a zčásti kmenové třídy. Učebna
biologie je vybavena didaktickou technikou a umožňuje bezpečně provádět praktická

laboratorní cvičení. Na praktická laboratorní cvičení jsou především využívány půlené hodiny
(třída dělená na polovinu).
Na povinné hodiny biologie navazují volitelné semináře, kde se probírané učivo prohlubuje a
žáci se dostatečně připravují na vysokoškolské studium.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Biologie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a
příroda, vzdělávacího oboru Biologie RVP GV. Do vyučovacího předmětu biologie jsou
integrovány vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Geologie RVP GV a tematický okruh
průřezového tématu Environmentální výchova RVP GV – Člověk a životní prostředí.
Cílem výuky biologie je získat znalosti v poznání přírody, přírodnin a vztahů mezi organismy
a také pomáhat vytvořit pozitivní vztah k přírodě.
Dále biologie žákům umožňuje:
- chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy
- uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikace v běžném životě
- rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat a experimentovat
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující biologie následujícími
výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, mezipředmětové vztahy,
práce s různými zdroji informací, dokumentace pozorování a experimentů
Kompetence k řešení problémů: týmová práce, prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: diskuse s důrazem na správné používání odborné terminologie,
výstižná a logická formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, tolerance odlišného názoru
Kompetence občanská: zdůrazňování odpovědnosti za aktivní ochranu zdraví i životního
prostředí, biologické exkurze a vycházky
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup, tvořivost

Kvinta

2+1 týdně, P
Úvod do studia biologie
Očekávané výstupy
Žák:


odliší živé soustavy od neživých na základě

Učivo
Biologie jako věda
Obecné vlastnosti organismů
Rozdělení organismů

jejich charakteristických vlastností

Nebuněčné a prokaryotické organismy
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy
zhodnotí způsoby ochrany proti virovým
onemocněním a metody jejich léčby
zhodnotí pozitivní a negativní význam virů
charakterizuje bakterie z ekologického,
zdravotnického a hospodářského hlediska
zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním
onemocněním a metody jejich léčby
Průřezová témata

Viry
Prokaryotická buňka
Bakterie

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Stavba rostlinného těla
Očekávané výstupy
Žák:



popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci
rostlinných orgánů
vysvětlí význam diferenciace a specializace
buněk pro mnohobuněčné organismy

Učivo
Rostlinná buňka
Rostlinná pletiva
Vegetativní orgány rostlin

Fyziologie rostlin
Očekávané výstupy
Žák:




zhodnotí rostliny jako primární producenty
biomasy a možnosti využití rostlin v různých
odvětvích lidské činnosti
posoudí vliv životních podmínek na stavbu a
funkci rostlinného těla

Učivo
Vodní režim rostlin
Minerální výživa rostlin
Fotosyntéza, dýchání
Způsoby výživy rostlin
Růst rostlin, individuální vývoj rostlin
Pohyby rostlin

Systém a evoluce výtrusných rostlin
Očekávané výstupy
Žák:




objasní princip životních cyklů a způsoby
rozmnožování rostlin
porovná společné a rozdílné vlastnosti
stélkatých a cévnatých rostlin
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné

Učivo
Řasy
Mechorosty
Kapraďorosty




rostlinné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných
druhů a možnosti jejich ochrany
vysvětlí význam diferenciace a specializace
buněk pro mnohobuněčné organismy
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Systém a evoluce semenných rostlin
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

objasní princip životních cyklů a způsoby
rozmnožování rostlin
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
rostlinné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných
druhů a možnosti jejich ochrany
Průřezová témata

Nahosemenné rostliny
Generativní orgány semenných rostlin
Krytosemenné rostliny

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Houby, chromista
Očekávané výstupy
Žák:




pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
zástupce hub a lišejníků
posoudí ekologický, zdravotnický a
hospodářský význam hub a lišejníků
Průřezová témata

Učivo
Houby, lišejníky
Chromista

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Cvičení z biologie I
Očekávané výstupy
Žák:


popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci

Učivo
Základy mikroskopování
Praktické úlohy z anatomie a morfologie rostlin



rostlinných orgánů
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
rostlinné druhy

Určování rostlin

Sexta

1+1 týdně, P
Prvoci
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Stavba buňky prvoků
Systém prvoků

charakterizuje protista z ekologického,
zdravotnického a hospodářského hlediska
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Úvod do biologie živočichů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Charakteristické znaky živočichů, živočišná buňka
Rozmnožování a vývoj živočichů

objasní principy základních způsobů
rozmnožování a vývoj živočichů

Diblastica
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

charakterizuje hlavní taxonomické jednotky
živočichů a jejich významné zástupce
popíše evoluci a adaptaci jednotlivých
orgánových soustav
objasní principy základních způsobů
rozmnožování a vývoj živočichů
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
živočišné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
zhodnotí problematiku ohrožených
živočišných druhů a možnosti jejich ochrany
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Houbovci
Žahavci
Žebernatky

Přesahy do

Přesahy z

Triblastica - prvoústí
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

charakterizuje hlavní taxonomické jednotky
živočichů a jejich významné zástupce
popíše evoluci a adaptaci jednotlivých
orgánových soustav
objasní principy základních způsobů
rozmnožování a vývoj živočichů
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
živočišné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
posoudí význam živočichů v přírodě a v
různých odvětvích lidské činnosti
charakterizuje pozitivní a negativní působení
živočišných druhů na lidskou populaci
zhodnotí problematiku ohrožených
živočišných druhů a možnosti jejich ochrany
Průřezová témata

Typy tělních dutin prvoústých
Ploštěnci, pásnice, vířníci, hlístice
Měkkýši, kroužkovci
Členovci

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Triblastica - druhoústí
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

charakterizuje hlavní taxonomické jednotky
živočichů a jejich významné zástupce
popíše evoluci a adaptaci jednotlivých
orgánových soustav
objasní principy základních způsobů
rozmnožování a vývoj živočichů
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
živočišné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
posoudí význam živočichů v přírodě a v
různých odvětvích lidské činnosti
charakterizuje pozitivní a negativní působení
živočišných druhů na lidskou populaci
charakterizuje základní typy chování
živočichů
zhodnotí problematiku ohrožených
živočišných druhů a možnosti jejich ochrany
Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ

Ostnokožci
Strunatci - pláštěnci, bezlebeční
Strunatci - obratlovci (kruhoústí, paryby, ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Septima

2+1 týdně, P
Tkáně, opěrná a pohybová soustava člověka
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Tkáně
využívá znalosti o orgánových soustavách pro Opěrná soustava
pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími Svalová soustava
v lidském těle
podle konkrétní situace zasáhne při závažných
poraněních a život ohrožujících stavech

Soustavy přeměny látkové u člověka
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Tělní tekutiny
využívá znalosti o orgánových soustavách pro Oběhová soustava
pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími Dýchací soustava
Trávicí soustava, metabolismus a výživa
v lidském těle
Vylučovací soustava, kůže
podle konkrétní situace zasáhne při závažných
poraněních a život ohrožujících stavech

Regulační soustavy člověka
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Hormonální řízení
využívá znalosti o orgánových soustavách pro Nervová soustava
pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími Smyslové orgány
v lidském těle

Rozmnožovací soustavy a ontogeneze člověka
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Mužské a ženské pohlavní orgány
využívá znalosti o orgánových soustavách pro Pohlavní choroby
pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími Prenatální a postnatální vývoj člověka
v lidském těle
charakterizuje individuální vývoj člověka a
posoudí faktory ovlivňující jej v pozitivním a
negativním směru

Vznik a vývoj živých soustav
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

podle předloženého schématu popíše a
vysvětlí evoluci člověka
porovná významné hypotézy o vzniku a
evoluci živých soustav na Zemi
odvodí hierarchii recentních organismů ze
znalostí o jejich evoluci
analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny
vnitřních a vnějších geologických procesů
analyzuje různé druhy poruch v litosféře
Průřezová témata

Teorie o vzniku života
Evoluční biologie
Geologická období, geologické děje
Původ a vývoj člověka

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Cvičení z biologie II
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Praktické úlohy z anatomie, morfologie a fyziologie
využívá znalosti o orgánových soustavách pro člověka
pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími
v lidském těle
podle konkrétní situace zasáhne při závažných
poraněních a život ohrožujících stavech

Oktáva

1+1 týdně, P
Buněčná biologie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Struktura buňky
Výměna látek mezi buňkou a prostředím
objasní stavbu a funkci strukturních složek a
životní projevy prokaryotních a eukaryotních Buněčný metabolismus
Dělení buněk
buněk
charakterizuje základní metabolické procesy a
jejich význam

Dědičnost a proměnlivost
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Genetika buňky




využívá znalosti o genetických zákonitostech
pro pochopení rozmanitosti organismů
analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti
genetiky v běžném životě

Dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků
Genetika člověka
Genetika populací
Molekulární biologie

Organismy a prostředí
Očekávané výstupy
Žák:

















Učivo

používá správně základní ekologické pojmy
objasňuje základní ekologické vztahy
zhodnotí využitelnost různých druhů vod a
posoudí možné způsoby efektivního
hospodaření s vodou v příslušném regionu
posuzuje geologickou činnost člověka z
hlediska možných dopadů na životní prostředí
využívá vybrané metody identifikace minerálů
určí nerostné složení a rozpozná strukturu
běžných magmatických, sedimentárních a
metamorfovaných hornin
využívá geologickou mapu ČR k objasnění
geologického vývoje regionů
posoudí význam i ekologickou únosnost těžby
a zpracovatelských technologií v daném
regionu
vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a
efektivitu využívání druhotných surovin v
daném regionu
určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu
a navrhne využitelnost a způsob efektivního
hospodaření s půdou v daném regionu
porovná složení a strukturu jednotlivých
zemských sfér a objasní jejich vzájemné
vztahy
Průřezová témata

Abiotické faktory prostředí
Minerály a horniny
Populace, společenstvo
Ekosystém
Ochrana životního prostředí

Přesahy do

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí
Člověk a životní prostředí

Geografie
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Geografie
A. Časové a organizační vymezení předmětu

Přesahy z

Vyučovací předmět geografie patří mezi volitelné maturitní předměty, jeho výuka je
realizována v kvintě a sextě osmiletého studia a je dotován vždy 2 hodinami týdně. Pro
výuku se využívá učebna geografie. Při výuce je kladen důraz na mluvený projev, práci ve
skupinách i samostatnou činnost jednotlivce. Při práci je uplatňován diferencovaný přístup,
zájemci o geografii pak mohou na dvouleté studium navázat prostřednictvím semináře z
geografie ve vyšších ročnících gymnázia.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem výuky geografie je získání vědomostí o socioekonomických a fyzickogeografických
charakteristikách jednotlivých oblastí světa, jakož i pochopení zákonitostí přírodních a
společenských změn, které nastávají během vývoje. Žáci si při studiu geografie
vytvářejí vlastní postoje k řešení problémů, které se v dnešním světě odehrávají jak v oblasti
ekonomické, politické, sociální, tak i v dalších sférách lidské činnosti. Žáci jsou také vedeni k
tomu, aby si díky pochopení základních pojmů z geografie vytvářeli kladný vztah ke všem
hodnotám lidské společnosti a přírody.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, žákovské referáty, aktuality,
práce s vhodnou geografickou literaturou, mezipředmětové vztahy , operace s obecně
užívanými termíny, uvádění věcí do souvislostí a na základě
jejich pochopení komplexní pohled na různé přírodní a společenské jevy
Kompetence k řešení problémů: referáty, seminární práce, účast v geografických olympiádách
a dalších soutěžích, samostatné práce, prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: prezentace vlastních znalostí, diskuse s vyučujícím i se
spolužáky, formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, utváření vhodné pracovní atmosféry
Kompetence občanské: zeměpisné exkurze, vycházky v místní krajině, besedy, přednášky
Kompetence k podnikavosti: rozvíjení osobního odborného potenciálu, uplatňování vlastní
iniciativy a tvořivosti

Kvinta

2 týdně, P
Geografie jako věda
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Objekt geografie



používá s porozuměním vybranou
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Průřezová témata

Rozdělení geografie a její postavení v souboru věd
Význam geografie pro lidskou společnost

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Země jako vesmírné těleso
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

porovná postavení Země ve vesmíru a
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
Průřezová témata

Sluneční soustava a okolní vesmír
Vznik a vývoj Země
Zeměpisné souřadnice
Pohyby Země a jejich důsledky
Časová pásma

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Základy kartografie
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

používá dostupné kartografické produkty a
další geografické zdroje dat a informací v
tištěné i elektronické podobě pro řešení
geografických problémů
orientuje se s pomocí map v krajině
používá s porozuměním vybranou
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
vytváří a využívá vlastní mentální schémata a
mentální mapy pro orientaci v konkrétním
území
čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a
tabulky, analyzuje a interpretuje číselné
geografické údaje
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Znázornění Země na mapách
Vznik mapy
Kartografická zobrazení
Měřítko mapy
Obsah mapy
Mapová tvorba a druhy map
Dálkový průzkum Země a jeho využití

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Fyzickogeografická sféra
Očekávané výstupy
Žák:













Učivo

porovná na příkladech mechanismy působení
endogenních (včetně deskové tektoniky) a
exogenních procesů a jejich vliv na utváření
zemského povrchu a na život lidí
objasní mechanismy globální cirkulace
atmosféry a její důsledky pro vytváření
klimatických pásů
objasní velký a malý oběh vody a rozliší
jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v
krajině
hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako
základ života a zdroje rozvoje společnosti
rozliší hlavní biomy světa
rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry
a rozpozná vztahy mezi nimi
zhodnotí na příkladech různé krajiny jako
systém pevninské části krajinné sféry se
specifickými znaky, určitými složkami,
strukturou, okolím a funkcemi
analyzuje na konkrétních příkladech přírodní a
kulturní (společenské) krajinné složky a prvky
krajiny
Průřezová témata

Atmosféra - základní poznatky
Hydrosféra - základní poznatky
Litosféra - základní poznatky
Pedosféra - základní poznatky
Biosféra - základní poznatky

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí
Člověk a životní prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě

Obyvatelstvo světa
Očekávané výstupy
Žák:




čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a
tabulky, analyzuje a interpretuje číselné
geografické údaje
zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje

Učivo
Složení obyvatelstva
Růst počtu obyvatelstva
Rozmístění obyvatelstva
Městská sídla
Venkovská sídla







obyvatelstva na Zemi, geografické,
Urbanizace
demografické a hospodářské aspekty působící
na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost
obyvatelstva
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
náboženská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob života a životní úroveň v
kulturních regionech světa
identifikuje obecné základní geografické
znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve
vývoji osídlení
vyhledá na mapách hlavní světové oblasti
cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační
faktory a potenciál
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Světové hospodářství
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Hospodářská klasifikace zemí
čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a Vývoj, odvětvová struktura světového hospodářství
Průmysl
tabulky, analyzuje a interpretuje číselné
Zemědělství
geografické údaje
Lesní a vodní hospodářství, rybolov
zhodnotí na příkladech světové hospodářství
Doprava, spoje
jako otevřený dynamický systém s určitými
Služby, cestovní ruch
složkami, strukturou a funkcemi a zohlední
Mezinárodní hospodářské organizace
faktory územního rozmístění hospodářských
aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa
zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a
distribuci světových surovinových a
energetických zdrojů
rozliší a porovnává státy světa a jejich
mezinárodní integrační uskupení a organizace



podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti
lokalizuje na politické mapě světa hlavní
aktuální geopolitické problémy a změny s
přihlédnutím k historickému vývoji
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Krajina a životní prostředí
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zhodnotí některá rizika působení přírodních a
společenských faktorů na životní prostředí v
lokální, regionální a globální úrovni
rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi
Průřezová témata

Základní pojmy z ekologie
Typy krajiny
Krajinotvorní činitelé
Ekologické problémy
Chráněná území

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí
Člověk a životní prostředí
Životní prostředí regionu a České
republiky

Mimoevropské regiony světa
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Austrálie a Oceánie - fyzickogeografická a
socioekonomická charakteristika
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, Afrika - fyzickogeografická a socioekonomická
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a charakteristika
Asie - fyzickogeografická a socioekonomická
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
charakteristika

Amerika - fyzickogeografická a socioekonomická
charakteristika
Polární oblasti - fyzickogeografická a socioekonomická
charakteristika
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí
Člověk a životní prostředí

Základy politické geografie
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Státy světa
Aktuální změny na politické mapě světa
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
Hlavní světové politické organizace, OSN
náboženská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob života a životní úroveň v
kulturních regionech světa
rozliší a porovnává státy světa a jejich
mezinárodní integrační uskupení a organizace
podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti
lokalizuje na politické mapě světa hlavní
aktuální geopolitické problémy a změny s
přihlédnutím k historickému vývoji
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Sexta

2 týdně, P
Evropa- všeobecný přehled
Očekávané výstupy
Žák:


rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou

Učivo
Geografická poloha
Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika



dimenzi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Přesahy z
Německý jazyk volitelný
sexta
Tematické okruhy
Ruský jazyk
septima
Tematické okruhy
Dějepis
sexta
Počátky středověku
Dějepis
sexta
Raný středověk
Dějepis
sexta
Vrcholný středověk

Severní Evropa
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Fyzickogeografická a socioekonomická charakeristika
rozlišuje na konkrétních územních příkladech států
Dánsko
mikroregionální, regionální, státní,
Norsko
makroregionální a globální geografickou
Švédsko
dimenzi
Finsko
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, Island
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Západní Evropa
Očekávané výstupy
Žák:


rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi

Učivo
Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
států
Francie
Monako
Velká Británie a Irsko



Nizozemsko
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, Belgie
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a Lucembursko
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Přesahy z
Francouzský jazyk
sexta
Reálie
Španělský jazyk
sexta
Reálie

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Jižní Evropa
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
rozlišuje na konkrétních územních příkladech států
Itálie
mikroregionální, regionální, státní,
Španělsko
makroregionální a globální geografickou
Portugalsko
dimenzi
Řecko
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, Kypr
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a Malta
Andorra
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
San Marino
Vatikán
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Střední Evropa
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
rozlišuje na konkrétních územních příkladech států
Německo
mikroregionální, regionální, státní,
Rakousko
makroregionální a globální geografickou
Švýcarsko
dimenzi
Lichtenštejnsko
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, Polsko
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a Maďarsko
Slovensko
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Česká republika

Průřezová témata

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Přesahy z
Německý jazyk volitelný
sexta
Tematické okruhy
Dějepis
sexta
Střední Evropa v 7. -12. století
Dějepis
sexta
Střední Evropa ve 13 .-15. století

Jihovýchodní Evropa
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná

Průřezová témata

Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
států
Srbsko
Černá Hora
Chorvatsko
Bosna a Hercegovina
Makedonie
Slovinsko
Kosovo
Rumunsko
Bulharsko
Albánie

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Východní Evropa
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
rozlišuje na konkrétních územních příkladech států
Rusko
mikroregionální, regionální, státní,
Bělorusko
makroregionální a globální geografickou
Ukrajina
dimenzi
Litva
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, Lotyšsko
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a Estonsko
Moldavsko
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH

Přesahy do

Přesahy z
Ruský jazyk
septima
Tematické okruhy

SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Česká republika
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

vymezí místní region (podle bydliště, školy)
na mapě podle zvolených kritérií, zhodnotí
přírodní, hospodářské a kulturní poměry
mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním
celkům a regionům
zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje
České republiky
lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a
periferní oblasti České republiky, rozlišuje
jejich specifika
Průřezová témata

Česká republika - základní informace
Fyzickogeografická charakteristika
Socioekonomická charakteristika
Postavení České republiky v Evropě, ve světě
Česká republika - regiony
Místní region

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí
Člověk a životní prostředí
Životní prostředí regionu a České
republiky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a
odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky

duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického
poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V
procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti
jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat,
schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s
vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování
prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební
výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická
výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou
samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni
základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s
jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti
tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a
výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k
činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné
znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti
výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty
otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů
a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich
využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební
činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém
komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních
schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými,
rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a
poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém,
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a
doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a
zaměření.

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního
projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem
Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance
a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a
interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a
interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k
vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k
pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a
zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě,
vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení,
prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně
obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném
výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti,
uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je
žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající
úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr
a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti,
které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti,
které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání
nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl
dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného
prostředku komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence;
k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění,
prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření
hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v
širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním
hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých

skupin, národě a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti
aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a
vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

--------------------- vyšší stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti
Oblast Umění a kultura je zastoupena Hudebním oborem, Výtvarným oborem a společným
vzdělávacím obsahem integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace.
Hudební obor vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Vzdělávací obsah Hudebního oboru proto
tvoří tři vzájemně provázané a podmíněné okruhy činností – produkce, recepce a reflexe, které žákovi
umožňují hudebně se projevovat jak při individuálních, tak i skupinových aktivitách, poznávat
zákonitosti hudební tvorby, seznamovat se s různými funkcemi hudby, hodnotami a normami v umění,
porozumět sdělením přenášeným hudebním jazykem, vytvářet hodnotící soudy o znějící hudbě apod.,
tedy pronikat do podstaty hudby.
V produkci nalézají uplatnění vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti mající charakter
nejen reprodukční, ale také výrazně kreativní. V nich žáci rozvíjejí své hudební schopnosti a upevňují
získané vědomosti a reprodukční a produkční dovednosti. Součástí těchto činností je hlasový výcvik
spojený s intonací, práce s rytmem, hra a tvorba instrumentálních doprovodů, pohybových etud.
Při recepci si žáci prostřednictvím poslechových činností uvědomují a ověřují působení znějící hudby.
Hudba zde vystupuje v „instruktivní podobě“ a umožňuje vyvozovat nové hudebně teoretické
poznatky a dávat je do souvislostí s poznatky již získanými (např. poznávání typických hudebně
výrazových prostředků a jejich užití ve skladbě apod.).
Reflexe jako třetí, vysoce „syntetizující“ hudební činnost (v triádě produkce – recepce – reflexe),
znamená nejvyšší stupeň poznávací činnosti umožňující „komplexní interpretaci hudebního díla i
hudebních objektů“. Tato „komplexní interpretace“ obnáší zařazování znějící hudby do uměleckého
období, určování stylu, žánru, formy díla, vytváření hodnotících soudů, zabývání se zvláštnostmi
přístupu k interpretaci hudebního díla, významem a poselstvím díla vzhledem k určité umělecké a
historické epoše, problematikou „konzumace“ hudby vzhledem k jejímu funkčnímu zařazení,
problematikou „uměleckého provozu“ apod.
Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na Výtvarnou výchovu v základním vzdělávání a vede
žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a na
úrovni subjektivně osobnostní a sociální.
Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem,
vzhledem krajiny, architekturou, stylem oblečení, filmem, novými médii apod.), které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V oblasti osobnostní jsou
specifickým nástrojem prožívání a poznávání, v sociální oblasti jsou nástrojem komunikace a
vzájemné spolupráce. Vizuálně obrazné znakové systémy zahrnují jak znakové systémy výtvarného
umění různých etap a stylů, tak i ostatní produkty vizuální kultury.

Pojetí vizuálně obrazných znaků je z principu pojetím tvořivým, vyplývajícím z porovnání
dosavadních a aktuálních zkušeností, předpokládajícím experimentální fázi vzniku těchto znaků a
jejich ověřování poznáváním a komunikací. Z těchto pozic Výtvarný obor přistupuje k uměleckému
procesu v celistvosti umělecké tvorby, recepce a interpretace.
Vzdělávací obsah Výtvarného oboru je vnitřně členěn do dvou základních okruhů pojímaných v
kontextech historických a sociokulturních, v jejich vývoji a proměnách.
První okruh představují Obrazové znakové systémy umožňující vytváření aktivních, individuálně
založených postojů k obsahům obrazové komunikace. Při tvorbě využívá vizuálně obrazná vyjádření
vlastní, umělecká i uplatňovaná v běžné komunikaci (včetně užití dostupných technologických
prostředků, jako je fotografie, video, film, ICT). Obrazové znakové systémy umožňují reflektování
osobního místa žáka ve světě vizuální kultury jako vnímatele, interpreta a jako tvůrce komunikačního
obsahu s uvědoměním si oblasti jeho účinku.
Druhý okruh představují Znakové systémy výtvarného umění umožňující žákovi osobní účast a aktivní
vstupování do výtvarného uměleckého procesu. Reflektování vlastních prožitků, postojů a zkušeností
získaných prostřednictvím experimentálního přístupu k uměleckým vizuálně obrazným prostředkům.
Na tomto základě si vytváří přehled o vizuálně obrazných vyjádřeních jednotlivých směrů výtvarného
umění, zejména od konce 19. století do současnosti
Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných výstupech se
propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost,
uplatňovala žákova subjektivita a ověřovaly se komunikační účinky vizuálně obrazného vyjádření.
Při těchto tvůrčích činnostech se pracuje jak se znaky s ustáleným významem, tak se znaky, jejichž
význam se vytváří a proměňuje. Výtvarný obor spolupracuje s obory, které rozvíjejí obraznost dalšími
specifickými prostředky (hudba, literatura, dramatické obory aj.).
Vzdělávání v této oblasti kromě hlubšího poznání výtvarného, hudebního a dalších druhů umění vede
žáka k reflektování uměleckého procesu v jeho celistvosti a uměleckých oborů v jejich vzájemných
vazbách a přesazích. Takto pojímané vzdělávání je rozvíjeno tématem Umělecká tvorba a
komunikace, které má integrativní charakter. Vzdělávací obsah tématu umožňuje žákovi pochopit
základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění a prohlubuje jeho schopnost reflexe
umění a kultury jako celku. Téma Umělecká tvorba a komunikace je povinným vzdělávacím obsahem
a musí být do ŠVP zařazeno tak, aby každý žák dostal možnost se s ním seznámit.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznávání a porozumění umění prostřednictvím soustředěné a vědomé reflexe a vlastní tvorby,
sledování a hodnocení umění na pozadí historických, společenských a technologických změn;
- chápání umění jako specifického a nezastupitelného způsobu komunikace probíhající mezi všemi
účastníky uměleckého procesu, k schopnosti odlišovat podstatné znaky jednotlivých druhů umění na
základě porovnávání a uvědomování si jejich shodností a odlišností;
- užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a
představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům society;
- aktivnímu podílení se na vytváření vstřícné a podnětné atmosféry (na základě porozumění, tolerance,

ale i kritičnosti) pro poznávání a porozumění kulturním hodnotám, projevům a potřebám různorodých
sociálních skupin, etnik a národů a na vytváření pozitivního vztahu ke kulturnímu bohatství
současnosti i minulosti;
- uvědomování si vlivu výchovy a vzdělání na rozvoj tvořivé osobnosti v roli tvůrce, interpreta a
recipienta a na kvalitu její účasti v uměleckém procesu.
Hudební výchova
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Hudební výchova
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Hudební výchova se vyučuje na gymnáziu v primě (1hod. týdně), sekundě (1 hod týdně),
tercii (1 hod. týdně) a kvartě (1 hod. týdně).
Předmět je vyučován ve třídě, která je vybavena potřebnými pomůckami pro hudební
výchovu / tabule s notovými osnovami, hudební nástroje, audio soustava na přehrávání hudby,
DVD a další /

B. Obsahové vymezení předmětu
Základem výuky je prohlubovat zájem o hudbu českou i světovou, umět se orientovat ve
stylových obdobích a umět je charakterizovat. Hudební výchova vede žáky k poslechu
hodnotné hudby. Buduje u žáků vědomí o vývoji hudby od prvopočátku až po současnost.
Umožňuje poznat hudební skladby řady autorů a učí porozumět jejím výrazovým
prostředkům. Zdokonaluje a kultivuje pěvecké, instrumentální a pohybové činnosti. Vede
žáka k vlastnímu úsudku a kritickému pohledu při hodnocení získaných informací. Žáci jsou
informováni o současném hudebním dění formou hudebních besed, vypracovaných referátů a
aktualit. Náplní výuky je podporována i jejich vlastní hudební tvořivost.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usiluje vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, žákovské referáty a
navazující diskuze, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: referáty, samostatná domácí práce různého rozsahu,
prezentace vlastní práce, vlastní tvořivá činnost
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, referáty, formulace vlastních
názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, výchovné koncerty, hodnocení práce

spolužáků, práce s notovým materiálem
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, portréty významných
osobností
Kompetence pracovní: účast na projektech, koncertech a soutěžích a příprava na ně
Prima

1 hod. týdně, P
Lidový dvojhlas
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Zpíváme v lidovém dvojhlasu.

využívá své individuální hudební schopnosti a
Intervaly
dovednosti při hudebních aktivitách
Hudební výrazové prostředky
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Hudební výrazové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva.

realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

Hudební nástroje v lidové hudbě
Očekávané výstupy

Hudební nástroje - rozdělení.

Žák:



Učivo

reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé

motivy, témata a části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

Hudební nástroje se zaměřením na lidovou hudbu.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Posuvky, předznamenání
Očekávané výstupy

Učivo
Předznamenání.

Žák:



využívá své individuální hudební schopnosti a
Přehled stupnic a jejich předznamenání.
dovednosti při hudebních aktivitách
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu

Nástrojové a pěvecké obsazení skladeb
Očekávané výstupy

Učivo
Hrajeme a zpíváme ve dvou, třech, čtyřech

Žák:



uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu
v běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Stupnice moll melodická
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:



reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sumarizace poznatků o stupnicích se zaměřením na
vybrané typy

Přesahy do

Přesahy z

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Mezilidské vztahy
Komunikace
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ

Partitura, hudební nástroje
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:



orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudební výrazové prostředky a
charakterizuje sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho přistupuje
k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému
celku
Průřezová témata

Orientace v partituře nástrojových skladeb i vokálních
sborů

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita

Variace
Očekávané výstupy

Učivo
Variace v nástrojových a vokálních skladbách

Žák:





realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přesahy do

Přesahy z

Lidské vztahy

Akord, terciová stavba akordu
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Akord a jeho podoby

využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Píseň a její hudební forma
Očekávané výstupy

Učivo
Proměny písně ve staletích

Žák:



zařadí na základě individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Hudba na jevišti
Očekávané výstupy

Učivo
Opera, opereta, muzikál, hudební revue

Žák:



orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Česká opera
Očekávané výstupy

Česká opera v 18. - 19. století (popř. počátek 20.století)

Žák:



Učivo

zařadí na základě individuálních schopností a
Národní divadlo
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Hudba a tanec
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo
Balet

rozpozná některé z tanců různých stylových
Výrazový tanec
období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a Muzikoterapie
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Přesahy do

Přesahy z

Hudba a slovo
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Melodram



vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění



orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
Průřezová témata

Scénická hudba

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Sekunda

1 hod. týdně, P
Putování za lidovou písní
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Podoby lidové písně
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
Inspirace lidovou písní u vybraných skladatelů
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Regionální sběratelé písní
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

O lidském hlase
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Rozdělení lidských hlasů v hudbě

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
Pravidla hlasové hygieny
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální

projev druhého



realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Harmonická moll stupnice
Očekávané výstupy

Učivo
Mollová stupnice harmonická

Žák:


rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Polyfonie neboli vícehlas
Očekávané výstupy
Vývoj polyfonní hudby

Žák:





Učivo

zařadí na základě individuálních schopností a
Kánon a fuga
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět

Koncert
Očekávané výstupy

Učivo

Koncert jako hudební forma, typy koncertu.

Žák:



reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata a části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

Koncertní skladatelé

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Lidské nešvary a hudba
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:



Hudba jako kulisa
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
Průřezová témata

Hudba a drogy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Sonáta a sonátová forma
Očekávané výstupy
Sonáta 18.století

Žák:



Učivo

zařadí na základě individuálních schopností a
Sonátová forma
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Kapitola o tanci
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:



Pantomima
rozpozná některé z tanců různých stylových
Lidový tanec
období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a Balet
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
Výrazový tanec
pohybovou vazbu
Společenské tance
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Symfonie, symfonická báseň
Očekávané výstupy

Učivo
Symfonie - její vznik a vývoj

Žák:



orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

Symfonická báseň a programní hudba

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Duchovní a světská hudba
Očekávané výstupy

Duchovní a světská hudba

Žák:



Učivo

zařadí na základě individuálních schopností a
Kantáta a oratorium
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Taktování
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Opakování taktování

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
Tempo ve spojení s charakterem písně
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Střídání taktu v písni
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
Taktování písní s předtaktím
projev druhého
Zrychlování a zpomalování
Dynamika v písni
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Hudební přehrávače a hudební nosiče
Očekávané výstupy

Učivo
Vznik prvních záznamových přístrojů

Žák:



vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
Průřezová témata

Vývoj hudebních přehrávačů a nosičů

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Muzikál
Očekávané výstupy

Učivo

Vznik muzikálu

Žák:



orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

Vývoj světového a českého muzikálu

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Tvorba skladatele
Očekávané výstupy

O tvorbě skladatele a skladatelských technikách

Žák:



Učivo

realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Interpret a jeho místo v hudebním umění
Očekávané výstupy

Místo interpreta v hudebním projevu

Žák:




Učivo

využívá své individuální hudební schopnosti a
Skladatel a interpret
dovednosti při hudebních aktivitách
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH

Přesahy do

Přesahy z

SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá

Tercie

1 hod. týdně, P
Pojem hudby a nejstarší památky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Co je artificiální a nonartificiální hudba.

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

Původ hudby, pravěk, starověk

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

Počátky moderní populární hudby
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

USA jako kolébka jazzu a moderní populární hudby
využívá své individuální hudební schopnosti a (přípravné období – jazz)
Stupnice, tónina, modální stupnice
dovednosti při hudebních aktivitách
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

Gotika
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Středověk - gotika. Gregoriánský chorál, jednohlasé
zařadí na základě individuálních schopností a projevy a vznik vícehlasu.
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Renesance
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Vývoj hudby 14. - 16. století.

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Akordy a Rock and roll
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu
Průřezová témata

Akordové značky.
Rock and roll a country and western v USA 50.let

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Baroko
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hudba 17. - 18.století

reprodukuje na základě svých individuálních

hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Klasicismus
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Klasicismus, hudba v rozmezí let 1730 - 1820
využívá své individuální hudební schopnosti a
Moderní hudební nástroje
dovednosti při hudebních aktivitách
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Romantismus
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hudba 19.století

reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přesahy do

Přesahy z

Novodobé směry artificiální hudby I
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Pozdní romantismus. Impresionismus. Dodekafonie a
využívá své individuální hudební schopnosti a expresiomismus.
dovednosti při hudebních aktivitách
Pařížská šestka. Novoklasicismus.
70. a 80. léta v moderní populární a rockové hudbě,
Hard rock, Art rock, Disco, Punk, Heavy metal, Rap,
Hip hop, House music
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Novodobé směry artificiální hudby II
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Vážná (artificiální) hudba 20. stol. (II), seriální hudba a
využívá své individuální hudební schopnosti a dodekafonie, elektronická hudba, hudba grafická,
postmodernismus a syntézy
dovednosti při hudebních aktivitách
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Kvarta

1 hod. týdně, P
Počátky hudebních dějin v Čechách
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Nejstarší notované památky

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH

Přesahy do

Přesahy z

SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Česká populární hudba
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hudba 19. století a přelomu 19. a 20. století

realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů

Hudba v období 2. svět. války
Hudba konce 50. let, 60. - 80. let

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Rytmus, metrum, tempo
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Prohloubení znalostí v rytmickém cítění.

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá
užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe
jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
Průřezová témata

Rytmický zápis

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Hudební renesance v Čechách
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hudba 14. - 16. století

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v

běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Komunikace

Jazz a swing v české hudbě
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Vývoj české hudby od 20. let 20. století

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

České hudební baroko
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hudba od konce 16. století do poloviny 18. století

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí
Komunikace

Trampská píseň
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hnutí 20. - 30. let

zařadí na základě individuálních schopností a

získaných vědomostí slyšenou hudbu do
Rozmach trampingu v 50. - 60. letech
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Harmonizace
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Hlavní a vedlejší harmonické stupně

rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na
základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou
pohybovou vazbu
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Český hudební klasicismus
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Česká hudební tvorba v rozmezí let 1730 - 1820.

reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

50. a 60. léta a divadla malých forem
Očekávané výstupy

Učivo

Vývoj české hudby od 2. pol. 50. let

Žák:



uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální
projev druhého
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Český hudební romantismus
Očekávané výstupy

Učivo
Hudba 19. století v Čechách

Žák:



zařadí na základě individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

60. - 80. léta v české moderní hudbě
Očekávané výstupy

Učivo
Vývoj české populární hudby od konce 50. let

Žák:



reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Přesahy do

Přesahy z

20. století v české artificiální hudbě
Očekávané výstupy
Žák:



realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
Průřezová témata

Učivo
Vývoj české artificiální hudby od 20. let 20. století s
průřezem do 90. let

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova
A. Organizační vymezení předmětu:
Výtvarná výchova se vyučuje v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého studijního programu
Gymnázia Otrokovice. Hodinová dotace je 2h týdně v primě, 2h týdně v sekundě, 1h týdně v tercii, 1h
týdně v kvartě. Třída je rozdělena na dvě poloviny: skupina 1, skupina 2. Předmět výtvarná výchova je
vyučován pro skupinu 1 a skupinu 2. zvlášť.
Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován projektovými metodami, skupinovou prací a
samostatnými pracemi žáků.
Výuka výtvarné výchovy je nejčastěji realizována v učebnách školy, popřípadě v muzeích, galeriích,
historickém objektu či plenéru.
B. Obsahové vymezení předmětu
Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a ze vzdělávacího oboru Výtvarný obor.
Výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu
s ostatními naukově orientovanými předměty.
Pro výuku výtvarné výchovy se používají vizuálně obrazné znakové systémy - obrazy, skulptury,
design, architektura, krajina, móda, film, nová média a pod.
V předmětu se umožňuje žákům svobodný a individuální výtvarný projev na základě vědomého

poznávání a užívání vizuálně obrazných prostředků.
V průběhu výuky se žáci seznámí s klasickými a současnými výtvarnými technikami a možnostmi, jak
tyto techniky uplatňovat ve svých uměleckých projektech.
V průběhu tohoto aktivního procesu jsou využívány různé umělecké prostředky včetně moderních
informačních a komunikačních technologií.
Žáci se učí poznávat prostřednictvím svých vlastních aktivních výtvarných činností a postupně
vznikajícího a vyvíjejícího se výtvarného myšlení. Cíleně jsou pěstovány estetické schopnosti žáků,
učí se zde porozumět výtvarnému umění a chápat umění a kulturu jako neoddělitelnou část svého
života. V předmětu je kladen důraz na rozvíjení samostatné, kreativní činnosti každého žáka, svobodu
výtvarného projevu a na uplatňování jejich subjektivity.
Žák je veden k tomu, aby:
- poznával umění a porozuměl mu prostřednictvím soustředěné a vědomé reflexe a vlastní tvorby
- sledoval a hodnotil umění na pozadí historických, společenských a technologických změn
- užíval jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a
představ
- byl schopen svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům society
- se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole
- se v rámci svých možností snažil vyjádřit výtvarnými prostředky
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utvářel
nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím
- chápal význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, názorné ukázky, žákovské referáty a
navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: organizace práce formou větších společných úkolů, práce v týmu a
zodpovědnost jedince za společné dílo, samostatná práce, prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, individuální přístup k žákům a
rozvíjení jejich vlastních schopností, formulace vlastních uměleckých názorů a postojů, interpretace a
recepce uměleckého díla
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, návštěvy kulturních představení, hodnocení
práce spolužáka, individuální přístup k žákovi
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, prezentace vlastní práce a školy
před veřejností
Kompetence pracovní: účast v soutěžích a projektech

Prima

2 týdně, P
Úvod do výtvarné výchovy - klasické výtvarné techniky a materiály
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti.

Malířské podklady pod kresbu a malbu
Základy výtvarných technik a materiálů
Pomůcky a náčiní v umělecké tvorbě
Analýza vizuálně obrazových systému
Seznámení s novými médii a technikami

Proměna tvaru
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Průřezová témata

Hmota a tvar
Vztahy a kontrasty mezi tvary
Základy kompozice, zlatý řez
Pohyb, rytmus, řazení prvků
Princip sériovosti
Rytmické pokusy
Seznámení s novými médii a technikami (tempera,
voskovka, tuš)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Psychický automatismus a magický realismus
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie

Průřezová témata

Psychický automatismus a magický realismus - teorie
Záznam emocí, prožitků, představ, vjemů
Výtvarné vyjádření prožitků z hudby
Fantazie, sny, představy, příběh
Seznámení s novými médii a technikami (akvarel,
voskovka, tuš)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Vztah člověka k prostředí
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření

Průřezová témata

Stavba tvaru, struktura, detail
Barvy základní a doplňkové
Malba temperou
Kresba a malba podle modelu (vlastní pokoj, krajina)
Stromy a jejich struktura, stylizace
Seznámení s novými médii a technikami (technika
tempery, uhel, tužka)

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Možnost seberealizace
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí Výběr techniky, námětu a materiálu
Společná výstava
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Sekunda

2 týdně, P
Úvod do výtvarné výchovy, opakování
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
Průřezová témata

Opakování učiva prvního ročníku (prima)
Seznámení s novými médii a technikami

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Tvořivost jako hra
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

užívá prostředky pro zachycení jevě a procesů Pohyb ve výtvarném umění, animace, hudba



v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
Průřezová témata

Práce zachycující proměnu času
Fáze pohybu a prostředky zachycení jeho jednotlivých
fází
Práce s fotografií, klip
Seznámení s novými médii a technikami (fotografie,
animace, kresba, malba)

Přesahy do

Přesahy z

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Lidské tělo ve výtvarném umění
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
Průřezová témata

Vývoj postavy ve výtvarném umění
Portrét, mimika, gesto
Lidská postava, pohyb
Seznámení s novými médii a technikami (kresba uhlem,
rudka, pastel, tuš, akvarel)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

Barva v životě člověka
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu

Průřezová témata

Význam barev
Barevný kontrast, tonální kontrast
Barva jako symbol
Barvy v expresionismu
Seznámení s novými médii a technikami (gestická
malba, informel, akryl)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Samostatný projekt
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Možnost seberealizace
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí Výběr techniky, námětu a materiálu
Společná výstava
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Tercie

1 týdně, P
Úvod do výtvarné výchovy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
Průřezová témata

Tvar, objem, prostor – uspořádání na ploše
Podobnost, kontrast, rytmus
Základy kompozice, zlatý řez
Umělecké dílo - charakteristika

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Klasické postupy základních výtvarných technik
Očekávané výstupy
Žák:




porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
užívá prostředky pro zachycení jevě a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace

Učivo

Základní malířské podklady pod kresbu a malbu
Základy klasických výtvarných technik a materiálů
Pomůcky a náčiní v umělecké tvorbě
Analýza vizuálně obrazových systému
Seznámení s novými médii a technikami

Umění jako projev magické moci
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu
Průřezová témata

Umění pravěku a starověku
Od pravěku k abstrakci
Psychologické účinky barvy a tvaru
Seznámení s novými médii a technikami (technika
frotáže a koláže)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

Malba jako prostředek sebepoznání
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu
Průřezová témata

Barevná a tvarová symbolika
Uspořádání v ploše a prostoru
Barevná kompozice – symetrie, asymetrie
Action painting
Seznámení s novými médii a technikami

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

Perspektiva a kompozice
Očekávané výstupy
Žák:


porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím

Učivo

Lineární perspektiva
Vzdušná perspektiva
Optické klamy v dějinách umění





osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
Seznámení s novými médii a technikami (kresba
svých hodnotových soudů
tužkou, tuší, technické pero, techniky šrafování)
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Průřezová témata

Možnost seberealizace
Výběr techniky, námětu a materiálu
Tempera – pointilismus, impresionismus
Teorie impresionismu a pointilismu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí

Kvarta

1 týdně, P
Úvodní hodina, opakování
Očekávané výstupy
Žák:


porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti

Učivo

Opakování učiva prvního ročníku
Seznámení s novými médii a technikami



svých hodnotových soudů
užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Kresba jako nástroj sebepoznání
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Tvar, objem a prostor
Světlo, stín, polostín
Uspořádání v ploše a prostoru
Výrazové možnosti linie
Kresba a malba přírodniny – studie
Seznámení s novými médii a technikami (kresba
tužkou, tuší, technické pero, techniky šrafování,
technika akvarelu)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita

Zrození abstrakce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu
Průřezová témata

Action painting a geometrická abstrakce v dějinách
umění - teorie
Psychologické účinky barvy a tvaru
Uspořádání v ploše a prostoru
Malba jako cesta k sebepoznání
Seznámení s novými médii a technikami (tempera,
kombinovaná technika)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Psychohygiena
Kreativita

Počítačová grafika, fotografie, video, animace
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo







užívá prostředky pro zachycení jevě a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
užívá vizuálně obrazná vyjádření k
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie
Průřezová témata

Smyslové účinky tiskovin, televize, elektronických
médií a reklamy
Základní estetické principy v propagaci
Základy počítačové grafiky, digitální fotografie a
animace

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

užívá prostředky pro zachycení jevě a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
některé metody uplatňované v současném
výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí

Možnost seberealizace
Animace – tvorba vlastního klipu
Návrh scénáře
Tvorba animace

Přesahy do

Přesahy z

Hudební obor
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Hudební obor
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Hudební obor se vyučuje na gymnáziu v kvintě a sextě. V kvintě (1 hod. týdně) a sextě (2
hod. týdně) je tento předmět volitelný a žáci si mohou vybrat: Estetická výchova - Výtvarný
obor nebo Estetická výchova - Hudební obor. Na konci studia mohou žáci vykonat maturitní
zkoušku.
Předmět je vyučován ve třídě, která je vybavena potřebnými pomůckami pro Hudební
výchovu / tabule s notovými osnovami, hudební nástroje, audio soustava na přehrávání hudby,
DVD a další /
B. Obsahové vymezení předmětu
Základem výuky je prohlubovat zájem o hudbu českou i světovou, umět se orientovat ve
stylových obdobích a umět je charakterizovat. Hudební obor vede žáky ke zpěvu a poslechu
hodnotné hudby. Buduje u žáků vědomí o vývoji hudby od prvopočátku až po současnost.
Umožňuje poznat hudební skladby řady autorů a učí porozumět jejím výrazovým
prostředkům. Zdokonaluje a kultivuje pěvecké, instrumentální a pohybové činnosti. Vede
žáka k vlastnímu úsudku a kritickému pohledu při hodnocení získaných informací. Žáci jsou
informováni o současném hudebním dění formou hudebních besed, vypracovaných referátů a
aktualit. Náplní výuky je podporována i jejich vlastní hudební tvořivost.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usiluje vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, žákovské referáty a navazující
diskuze, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: referáty, samostatná domácí práce různého rozsahu,
prezentace vlastní práce, vlastní tvořivá činnost
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, referáty, formulace vlastních
názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, výchovné koncerty, hodnocení práce
spolužáků, práce s notovým materiálem
Kompetence občanská: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, portréty významných
osobností

Kompetence k podnikavosti: účast na projektech, koncertech a soutěžích a příprava na ně
Kvinta

1 hod. týdně, V
Úvod do HV
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji
úměrně svým hudebním schopnostem a
pohybovým dispozicím, pohyb ve spojení s
hudbou využívá k vyjádření vlastních představ
a pocitů
interpretuje hudbu na základě vědomostí a
individuálních hudebních schopností; vytváří
vlastní soudy a preference, které dokáže v
diskusi obhájit
Průřezová témata

Význam hudby
Testování hudebnosti a hlasových schopností
Kultivace pěveckého a hlasového projevu, intonační a
rytmický výcvik, sólový zpěv
Počátky a vznik hudby

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Sloh rytmicko- monomelodický
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji
úměrně svým hudebním schopnostem a
pohybovým dispozicím, pohyb ve spojení s
hudbou využívá k vyjádření vlastních představ
a pocitů
orientuje se ve vývoji hudebního umění;
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy
podle charakteristických hudebních znaků, na
základě historických, společenských a
kulturních kontextů popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
Průřezová témata

Starověké kultury, Řecko a Řím
Duchovní hudba raného středověku
Světská hudba raného středověku
Jednohlasé památky v době nástupu vícehlasu
Hudba instrumentální

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Sloh polymelodický
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Nejstarší vícehlas
Ars antiqua
využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas Ars nova
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky Hudba renesance a humanismu
Umění vícehlasu v českých zemích
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
orientuje se ve vývoji hudebního umění;
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy
podle charakteristických hudebních znaků, na
základě historických, společenských a
kulturních kontextů popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Vývoj notace a zápisu hudby
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

orientuje se ve vývoji hudebního umění;
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy
podle charakteristických hudebních znaků, na
základě historických, společenských a
kulturních kontextů popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Historický vývoj notace
Partitura

Přesahy do

Přesahy z

Období melodicko-harmonické I.
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Baroko - opera, oratorium
Instrumentální hudba
využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas Baroko v českých zemích
Rokoko
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
interpretuje hudbu na základě vědomostí a
individuálních hudebních schopností; vytváří
vlastní soudy a preference, které dokáže v
diskusi obhájit
orientuje se ve vývoji hudebního umění;
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy
podle charakteristických hudebních znaků, na
základě historických, společenských a
kulturních kontextů popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Hudba nonartificiální
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

odliší hudbu podle jejího stylového zařazení,
významu a funkce, rozpozná vhodnost či
nevhodnost využití určité hudby v konkrétních
situacích
uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých
lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu
jako způsob prezentace vlastních idejí a
názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a
na základě toho je schopen se s hudbou
ztotožnit či ji odmítnout
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy

Doba "předjazzová"
Jazz, klasický jazz
Věk jazzový - 20. léta 20. století
Swing
40. léta a éra zpěváckých hvězd

Přesahy do

Přesahy z

Nonartificiální hudba v Evropě
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Nonartificiální hudba v Anglii, ve Francii
České země - doba předjazzová
využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas 20. léta - jazz
Swing - 30. léta
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky
Počátek trampského hnutí a trampská píseň
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji
úměrně svým hudebním schopnostem a
pohybovým dispozicím, pohyb ve spojení s
hudbou využívá k vyjádření vlastních představ
a pocitů
odliší hudbu podle jejího stylového zařazení,
významu a funkce, rozpozná vhodnost či
nevhodnost využití určité hudby v konkrétních
situacích
uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých
lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu
jako způsob prezentace vlastních idejí a
názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a
na základě toho je schopen se s hudbou
ztotožnit či ji odmítnout
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Sexta

2 hod. týdně, V
úvod do HV / 2
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Vokální činnost
Instrumentální činnost
Hudebně pohybová činnost

reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji
úměrně svým hudebním schopnostem a
pohybovým dispozicím; pohyb ve spojení s
Muzikoterapie
hudbou využívá k vyjádření vlastních představ
a pocitů
využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Akustika
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Akustika, zvuk, rezonance

vyděluje podstatné hudební znaky z proudu
znějící hudby, rozpoznává hudebně výrazové
prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si
hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k
logicky utvářenému celku
uvědomuje si roli hudebního průmyslu v
současném světě; popíše možnosti využití
hudby v „mimohudební“ oblasti a je schopen
poukázat na příklady jejího zneužívání
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Lidský hlas
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Hlasové ústrojí
O zpěvu
reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji
Hlasová hygiena
úměrně svým hudebním schopnostem a
pohybovým dispozicím; pohyb ve spojení s
hudbou využívá k vyjádření vlastních představ
a pocitů
orientuje se v zápise jednoduchých, případně i
složitějších vokálních, instrumentálních i
vokálně-instrumentálních písní a skladeb; na
základě svých individuálních hudebních
schopností tyto skladby realizuje
vyděluje podstatné hudební znaky z proudu
znějící hudby, rozpoznává hudebně výrazové
prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si
hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k
logicky utvářenému celku
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Přesahy do

Přesahy z

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Lidský sluch
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

orientuje se ve vývoji hudebního umění;
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy
podle charakteristických hudebních znaků, na
základě historických, společenských a
kulturních kontextů popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
Průřezová témata

Sluch a sluchové ústrojí
Sluchový orgán

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Období melodicko-harmonické II.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Klasicismus. Klasicismus v české hudbě.

popíše a na vybraných hudebních dílech
(částech hudebního díla) ukáže důležité znaky Hudba období romantismu. Pozdní romantismus.
tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem tkví
originální a nezaměnitelný přínos skladatele a Impresionismus.
interpreta, možná poselství sdělovaná
prostřednictvím hudby na základě svých
schopností, znalostí i získaných zkušeností
dešifruje a interpretuje
orientuje se ve vývoji hudebního umění;
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy
podle charakteristických hudebních znaků, na
základě historických, společenských a
kulturních kontextů popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH

Přesahy do

Přesahy z

SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Hudba 20. století
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vyděluje podstatné hudební znaky z proudu
znějící hudby, rozpoznává hudebně výrazové
prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si
hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k
logicky utvářenému celku
upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s
sebou nesou netoleranci, rasismus a xenofobii,
a dokáže se od takové hudby distancovat
Průřezová témata

Volná atonalita
Dodekafonie a serialismus
Modální hudba
Neoklasicismus
Elektroakustická a elektronická hudba
Stylové syntézy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Hudba nonartificiální
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

50. léta 20.století - rock-and roll. Rhythm and blues.
Country and western.
využívá svůj individuální pěvecký potenciál
při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas Poválečná scéna v Čechách. 50. léta a divadla malých
forem.
zněle a přirozeně, správně artikuluje, logicky
člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
60. - 80.léta v moderní populární hudbě v českých
hlasové hygieny v běžném životě
zemích a ve světě. Britský rock. Folk music.
Underground. Big beat.
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Výtvarný obor
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Výtvarný obor
A. Organizační vymezení předmětu:

Přesahy do

Přesahy z

Výtvarný obor se vyučuje v kvintě a sextě osmiletého studijního programu Gymnázia
Otrokovice. Žáci si v kvintě volí mezi výtvarným a hudebním oborem. Předmět je volený na 2
roky, pokud jej žáci navštěvují v kvintě, pokračují v jeho studiu i v následujícím ročníku – v
sextě. Hodinová dotace v kvintě je 1h týdně, v sextě 2h týdně – vždy v jednom bloku.
Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován projektovými metodami, skupinovou
prací a samostatnými pracemi žáků.
Výuka výtvarného oboru je nejčastěji realizována v učebnách školy, popřípadě v muzeích,
galeriích, historickém objektu či plenéru.
V septimě a oktávě na Výtvarný obor navazuje volitelný Seminář z výtvarné výchovy I. a II.
Maturitní zkoušku z předmětu Výtvarný obor lze skládat jako zkoušku nepovinnou.
B. Obsahové vymezení předmětu
Předmět Výtvarný obor vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a ze vzdělávacího
oboru - Výtvarný obor.
Výtvarný obor má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v
kontextu s ostatními naukově orientovanými předměty.
Pro výuku výtvarného oboru se používají vizuálně obrazné znakové systémy - obrazy,
skulptury, design, architektura, krajina, móda, film, nová média a pod.
V předmětu se umožňuje žákům svobodný a individuální výtvarný projev na základě
vědomého poznávání a užívání vizuálně obrazných prostředků.
V průběhu výuky se žáci seznámí s klasickými a současnými výtvarnými technikami a
možnostmi, jak tyto techniky uplatňovat ve svých uměleckých projektech.
V průběhu tohoto aktivního procesu jsou využívány různé umělecké prostředky včetně
moderních informačních a komunikačních technologií.
Žáci se učí poznávat prostřednictvím svých vlastních aktivních výtvarných činností a
postupně vznikajícího a vyvíjejícího se výtvarného myšlení. Cíleně jsou pěstovány estetické
schopnosti žáků, učí se zde porozumět výtvarnému umění a chápat umění a kulturu jako
neoddělitelnou část svého života. V předmětu je kladen důraz na rozvíjení samostatné,
kreativní činnosti každého žáka, svobodu výtvarného projevu a na uplatňování jejich
subjektivity.
Žák je veden k tomu, aby
- poznával umění a porozuměl mu prostřednictvím soustředěné a vědomé reflexe a vlastní
tvorby
- sledoval a hodnotil umění na pozadí historických, společenských a technologických změn
- užíval jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí
a představ
- byl schopen svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům society
- se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole
- se v rámci svých možností snažil vyjádřit výtvarnými prostředky
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utvářel
nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím
- chápal význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími

strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, názorné ukázky, žákovské
referáty a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: organizace práce formou větších společných úkolů, práce v
týmu a zodpovědnost jedince za společné dílo, samostatná práce, prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, individuální přístup k žákům
a rozvíjení jejich vlastních schopností, formulace vlastních uměleckých názorů a postojů,
interpretace a recepce uměleckého díla
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, návštěvy kulturních představení,
hodnocení práce spolužáka, individuální přístup k žákovi
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, prezentace vlastní práce
a školy před veřejností
Kompetence k podnikavosti: účast v soutěžích a projektech a příprava na ně

Kvinta

1 týdně, V
Úvod do výtvarné výchovy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

porovnává různé znakové systémy, např.
mluveného i psaného jazyka, hudby,
dramatického umění
Průřezová témata

Linie, tvary, objemy, textury a jejich kombinace
Podobnost, kontrast, rytmus
Plocha, objem, prostor
Základy kompozice
Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Klasické postupy jednotlivých výtvarných technik
Očekávané výstupy
Žák:




rozpoznává specifičnosti různých vizuálně
obrazných znakových systémů a zároveň
vědomě uplatňuje jejich prostředky k
vytváření obsahu při vlastní tvorbě a
interpretaci
v konkrétních příkladech vizuálně obrazných
vyjádření vlastní i umělecké tvorby
identifikuje pro ně charakteristické prostředky

Učivo

Podložky pod malbu
Výtvarné techniky a materiály
Pomůcky a náčiní v umělecké tvorbě
Analýza vizuálně obrazových systému
Seznámení s novými médii a technikami
Umělecká fotografie



objasní roli autora, příjemce a interpreta při
utváření obsahu a komunikačního účinku
vizuálně obrazného vyjádření
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Vizuálně obrazné vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

na příkladech vizuálně obrazných vyjádření
uvede, rozliší a porovná osobní a společenské
zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě
pojmenuje účinky vizuálně obrazných
vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s
nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem
rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání
využívá znalosti aktuálních způsobů
vyjadřování a technických možností zvoleného
média pro vyjádření své představy
na konkrétních příkladech vysvětlí, jak
umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v
rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký
vliv má toto působení na utváření postojů a
hodnot
Průřezová témata

Práce s materiály
Kompozice, barva
Kontrast, rytmus a plocha
Inspirace hudbou
Seznámení s novými médii a technikami (frotáž
(surrealismus – M. Ernst), koláž - kubismus, roláž (J.
Kolář)

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Studie, kresba, inspirace přírodními motivy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

charakterizuje obsahové souvislosti vlastních
vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních
uměleckých děl a porovnává výběr a způsob
užití prostředků
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Seznámení se s produktovým designem minulosti a
současnosti
Úvod do perspektivy
Chápání vztahů předmětů a tvarů v prostoru
Kresebná studie, návrh produktu

Přesahy do

Přesahy z

Já a moje identita
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

na příkladech uvede vliv společenských
kontextů a jejich proměn na interpretaci
obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho
účinku v procesu komunikace
při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
na příkladech objasní vliv procesu
komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho
pluralitu
Průřezová témata

Osobní značka, symbol
Subjektivní vyjádření, introspekce
Kresba, grafika, znak
Komunikace, hra s formou

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající
prostředky pro uskutečňování svých projektů
samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě
uplatňuje také umělecké vyjadřovací
prostředky současného výtvarného umění
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Sexta

2 týdně, V

Možnost seberealizace
Výběr techniky, námětu a materiálu
Nová média, umělecká fotografie

Přesahy do

Přesahy z

Úvodní hodina, opakování
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

na příkladech objasní vliv procesu
komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho
pluralitu
vytváří si přehled uměleckých vizuálně
obrazných vyjádření podle samostatně
zvolených kritérií
Průřezová témata

Opakování učiva prvního ročníku
Seznámení s novými médii a technikami

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Perspektiva v exteriéru a interiéru (kresba architektury)
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

charakterizuje obsahové souvislosti vlastních
vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních
uměleckých děl a porovnává výběr a způsob
užití prostředků
své aktivní kontakty a získané poznatky z
výtvarného umění uvádí do vztahů jak s
aktuálními i historickými uměleckými
výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně
obraznými vyjádřeními, uplatňovanými v
běžné komunikaci
Průřezová témata

Konstrukce prostoru pomocí perspektivy
Architektura a její vliv na člověka v proměnách času
Prostorová tvorba

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

na příkladech objasní vliv procesu
komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho
pluralitu
nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající
prostředky pro uskutečňování svých projektů
Průřezová témata

Základy digitální fotografie
Klasické a nové metody práce ve fotografii
Praxe v digitální fotografii, zpracování nafocených
snímků
Instalace, prostorová tvorba
Vliv reklamy, film

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam

Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění aktuální obrazové
komunikaci
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s
důrazem na umění od konce 19. století do
současnosti), z hlediska podstatných proměn
vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn
uměleckých směrů a objasní širší společenské
a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl
na konkrétních příkladech vizuálně obrazných
vyjádření objasní, zda a jak se umělecké
vyjadřovací prostředky výtvarného umění od
konce 19. století do současnosti promítají do
aktuální obrazové komunikace
Průřezová témata

Umělecké směry 19. a 20. století
Seznámení se současnými výtvarnými tendencemi
Výtvarné techniky a ukázky malby od konce 19. století
po současnost
Kopie – tvorba kopie obrazu podle individuálních
schopností jedince za pomocí klasických výtvarných
technik
Výtvarné techniky a materiály

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Moderní umění a archetypální principy jako zdroj inspirace
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě
uplatňuje také umělecké vyjadřovací
prostředky současného výtvarného umění
Průřezová témata

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Tradice, zvyky, folklór
Klasická a nová média v proměnách času
Masopust, karneval, divadlo, film
Design, návrh oblečení – inspirace moderním uměním
Prostorová tvorba

Přesahy do

Přesahy z

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vytváří si přehled uměleckých vizuálně
obrazných vyjádření podle samostatně
zvolených kritérií
samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě
uplatňuje také umělecké vyjadřovací
prostředky současného výtvarného umění
Průřezová témata

Možnost seberealizace
Výběr techniky, námětu a materiálu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Dějiny umění
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Dějiny umění:
A. Organizační vymezení předmětu:
Předmět Dějiny umění se vyučují v kvintě osmiletého studijního programu Gymnázia
Otrokovice. Hodinová dotace v kvintě je 1h týdně. Výuka dějin umění je realizována v
multimediální učebně, popřípadě v muzeích a galeriích.
Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován projektovými metodami (prezentace,
internetové galerie, hudba, film), skupinovou prací i samostatnými pracemi žáků.
Předmět Dějiny umění je součástí nepovinné maturitní zkoušky z Výtvarného oboru.
B. Obsahové vymezení předmětu
Předmět Dějiny umění vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a společným
vzdělávacím obsahem integruje téma Umělecká tvorba a komunikace.
Obsahem vyučovacího předmětu Dějiny umění je postavení umění ve společnosti a jeho
historické proměny; umělecká a mimoumělecká znakovost, smyslové vnímání a jeho rozvoj,
znakové systémy jednotlivých druhů umění (kulturně historické souvislosti vzniku a vývoje
architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku po současnost), historické proměny
pojetí uměleckého procesu a také interpretace a recepce uměleckého díla. Hlavním cílem je
naučit žáky vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a myšlením
společnosti. Snahou je představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich díla, která
zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního dění. Základním
metodologickým východiskem je rovnoměrné propojení teoretického výkladu s konkrétní

obrazovou dokumentací. Vyučovací předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy
se uplatňují zejména směrem k výtvarnému oboru, hudebním oboru, estetice, literatuře,
dějepisu, filozofii aj.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, žákovské referáty a
navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: referáty, samostatná domácí práce různého rozsahu,
prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, formulace vlastních
uměleckých názorů a postojů, referáty
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, historické exkurze, hodnocení práce
spolužáka
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, portréty významných
osobností v umění
Kompetence k podnikavosti: účast v projektech a příprava na ně

Kvinta

1 týdně, P
Úvod do dějin umění
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k
recepci uměleckého díla a zejména k
porozumění uměleckým dílům současnosti

Průřezová témata

Základní pojmy a termíny v dějinách umění
Subjektivní chápání uměleckého díla, chápání významu
umění pro společnost
Role umělce
Interpretace a recepce uměleckého díla

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Pravěké umění
Očekávané výstupy
Žák:


chápe úlohu a funkci umění v lidské

Učivo

Pravěké umění

společnosti, uvědomuje si význam umění,
příčiny a podmínky vzniku umělecké činnosti
Průřezová témata

Umění paleolitu - Velké jeskynních umění
Kultovní a světská architektura v neolitu

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Přesahy z
Dějepis
kvinta
Pravěk

Starověké umění
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozlišuje umění a výtvarný projev jednotlivých Umění Egypta a Mezopotámie
Umění oblastí Egejského moře a Apeninského
kultur
poloostrova
uvědomuje si vývojové souvislosti a
charakteristiky jednotlivých kultur
uvědomuje si kulturní vliv a přínos
jednotlivých starověkých civilizací, antiky a
křesťanství na vývoj naší euroatlantické
civilizace
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Přesahy z
Dějepis
kvinta
Starověk- orientální despocie
Dějepis
kvinta
Starověké Řecko
Dějepis
kvinta
Starověký Řím

Umění středověku
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozlišuje umělecké slohy
uvědomuje si příčiny vzniku uměleckých
slohu a jejich vývojové proměny
je schopen objasnit širší společenské a
filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
Průřezová témata

Románské umění
Gotické umění

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Renesanční umění
Očekávané výstupy
Žák:


rozlišuje umělecké slohy

Učivo

Vývoj renesanční architektury v Evropě




uvědomuje si příčiny vzniku uměleckých
slohu a jejich vývojové proměny
je schopen objasnit širší společenské a
filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
Průřezová témata

Vývoj renesanční malby v jednotlivých zemích Evropy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Baroko
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry
uvědomuje si příčiny vzniku uměleckých
slohu a směrů a jejich vývojové proměny
je schopen objasnit širší společenské a
filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
Průřezová témata

Barokní architektura v Evropě a ČR
Barokní sochařství a malířství v Evropě a ČR

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Umění novověku
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry
uvědomuje si příčiny vzniku uměleckých
slohu a směrů a jejich vývojové proměny
je schopen objasnit širší společenské a
filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.
Průřezová témata

Klasicismus a empír
Romantismus
Realismus
Impresionismus
Neoimpresionisté

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a
ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských
vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem
pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické
ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti,
způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání
v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti,
aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či
jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i
mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k
zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných.
Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o
aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na
účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich
aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život
školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být
vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou
příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v
jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem
pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví. Vzdělávací oblast člověk a zdraví je
vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a
Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a
zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní
ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek
(sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně
navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací,
pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet
úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi
lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu
rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem
Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví
směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k
poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové,
jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu
pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a
ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání
žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu
jeho prožitku umocňuje.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování
zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné
výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně
využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním
oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.)
zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné
výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z
disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém
život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je
nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu z
dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě,
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní
vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a
zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich
zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní
způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti,
relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že
vede žáky k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných
prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu
vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co
zdraví ohrožuje a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování
způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k
poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s
volním úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro
výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
-------------------- vyšší stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti
Zařazení oblasti Člověk a zdraví do vzdělávání umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví, posílit

rozumové a citové vazby k dané problematice a rozvinout praktické dovednosti, které určují zdravý
životní styl a kvalitu budoucího života v dospělosti. Zařazení této vzdělávací oblasti vychází i z
předpokladu, že dobře připravení a motivovaní absolventi gymnázií mohou později výrazně
ovlivňovat životní a pracovní postoje ke zdraví v celé společnosti.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se vzdělávacími obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova
navazuje ve svých výstupech i obsahu na stejnojmennou vzdělávací oblast pro základní vzdělávání.
Jestliže se základní vzdělávání zaměřovalo především na utváření vztahu ke zdraví a na poznávání
preventivní ochrany vlastního zdraví a bezpečí, vzdělávání na gymnáziu směřuje důsledněji k získání
schopnosti aktivně podporovat a chránit zdraví v rámci širší komunity. Znamená to, že absolvent
gymnázia by měl být připraven sledovat, hodnotit a v daných možnostech řešit situace související se
zdravím a bezpečností i v rámci své budoucí rodiny, pracoviště, obce atd.
Významnou roli při tom hraje větší schopnost žáků získávat informace, analyzovat jejich obsah,
ověřovat (uplatňovat) poznané v praktických činnostech, diskutovat o vzniklých problémech, o jejich
prožívání, o vlivu konkrétních postupů řešení na zdraví atd. Realizace této vzdělávací oblasti tak (v
porovnání se základním vzděláváním) daleko více staví na samostatnosti žáků, na jejich aktivním
přístupu k dané problematice, na osobních zkušenostech a názorech, ale i na uvědomělejším utváření
vztahů k jiným osobám i okolnímu prostředí, na větší zodpovědnosti za bezpečnost a zdraví, na
organizačních schopnostech atd.
Výchova ke zdraví má ve vzdělávání především praktický a aplikační charakter. V návaznosti na
přírodovědné a společenskovědní vzdělávání a s využitím specifických informací o zdraví směřuje
především k hlubšímu poznávání rizikového a nerizikového chování (v partnerských vztazích,
rodičovských rolích, ve styku s návykovými látkami a jinými škodlivinami, při ohrožení bezpečí atd.)
a k osvojování praktických postupů vhodných pro všestrannou aktivní podporu osobního, ale i
komunitního a globálního zdraví (v běžném životě i při mimořádných událostech).
Tělesná výchova usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a
sociální zdatnosti. Vychází především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních
předpokladů (možností). Využívá k tomu specifických emočních prožitků, sociálních situací a
bioenergetických zátěží v individuálně utvářené nabídce pohybových činností (od zdravotně
rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy směřuje tělesná výchova k hlubší
orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví. Vede je k osvojení a pravidelnému
využívání konkrétních pohybových činností (kondičních a vyrovnávacích programů) v souladu s jejich
pohybovými zájmy a zdravotními potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové
prevence při pohybových činnostech. Velká pozornost je i nadále věnována rozvoji pohybového
nadání i korekcím pohybových znevýhodnění (oslabení).
Je třeba i nadále dbát na to, aby pohled na problematiku zdraví nebyl úzce oborový a podpora zdraví
prolínala celým vzděláváním i režimem školy.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznávání tělesných, duševních a sociálních potřeb i důsledků jejich naplňování či neuspokojování;
- poznávání životních hodnot a formování odpovídajících postojů souvisejících se zdravím a
mezilidskými vztahy;

- přebírání odpovědnosti za zdraví, bezpečnost a kvalitu životního prostředí;
- upevňování vazeb: zdraví – tělesná, duševní a sociální pohoda (zdatnost) – péče o zdraví a
bezpečnost – odpovědnost – vzájemná pomoc – prožitek – vzhled – vitalita – výkonnost – úspěšnost –
sociální stabilita – zdraví;
-uplatňování zdravého způsobu života a aktivní podpory zdraví: zařazování osvědčených činností a
postupů z oblasti hygieny, stravování, pohybu, osobního bezpečí, partnerských vztahů;
- schopnosti diskutovat o problematice týkající se zdraví, hledat a realizovat řešení v rozsahu
společných možností;
- zprostředkování vhledu do života dospělých a rodiny a k uplatňování zákonnosti, tolerance, respektu
a pomoci jako předpokladu bezkonfliktního partnerského vztahu a rodinného života;
- aktivní ochraně zdraví před návykovými látkami a jinými škodlivinami;
- osvojení způsobů účelného chování a poskytnutí (zajištění) nezbytné pomoci v situacích ohrožení
zdraví a bezpečí, včetně mimořádných událostí;
- vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních účinků, ale i uměleckých, emočních,
společenských a jiných prožitků;
- poznávání historie i současnosti společenského a sportovního života a k hodnocení konkrétních jevů
souvisejících se zdravím.
Tělesná výchova
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Tělesná výchova
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova je realizován v primě až oktávě osmiletého studia a je
dotován vždy 2 hodinami týdně. Výuka předmětu probíhá v tělocvičně, ve sportovní hale, na
školním hřišti, ale také na jiných sportovištích,
např. v posilovně, na tenisových kurtech či v terénu. Tělesná výchova respektuje pohybové a
výkonnostní rozdíly mezi žáky, pohlavní specifika, různá zdravotní omezení.
V případě výskytu většího množství žáků se zdravotním omezením v TV lze zřídit zdravotní
tělesnou výchovu, která by korigovala a kompenzovala různorodá zdravotní omezení.
Součástí tělesné výchovy jsou také lyžařské a sportovně turistické kurzy, jakož i účast žáků na
sportovních soutěžích, sportovních dnech a dalších
pohybových aktivitách.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem výuky tělesné výchovy je vytvoření kladného vztahu ke sportovním aktivitám
různorodého charakteru, jakož i pravidelné zapojení žáků do pohybových činností jako
důležité součásti životního stylu každého jednotlivce. Cílem aktivního přístupu
k tělesné výchově je také chápání pohybové aktivity jako prostředku duševní hygieny,
upevňování zdraví i korekce zdravotních omezení. Tělesná výchova je chápána také jako
vhodný prostředek pro rozvíjení aktivit ve volném čase, jakož i prevence proti nejrůznějším
závislostem. Obsah tělesné výchovy na gymnáziu je v jednotlivých ročnících téměř totožný,
mění se pouze výkonnostní cíle různých věkových kategorií žáků a jejich celkové pohybové
dovednosti a schopnosti.
C. Výchovné a vzdělávací strategie

O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: aktivní zapojení žáků do úvodních částí hodin tělesné výchovy, např.
vedení rozcviček, užívání správného názvosloví, znalost základních pravidel, účast na
sportovních soutěžích dle vlastních schopností, dovedností a zájmu ( platí pro nižší a vyšší
gymnázium)
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových situací, samostatné řešení
úkolů při různorodých pohybových aktivitách( platí pro nižší a vyšší gymnázium)
Kompetence komunikativní: skupinová spolupráce zvláště při herních činnostech, schopnost
korekce při určitých nedostatcích, řízení pohybové činnosti, vzájemná pomoc( platí pro nižší a
vyšší gymnázium)
Kompetence sociální a personální: příprava vlastní pohybové činnosti po dohodě s
vyučujícím, vyhodnocování rizik pro případná poškození zdraví a jejich prevence, sportovní
aktivity jako základ správného životního stylu( platí pro nižší a vyšší gymnázium)
Kompetence občanské: organizace a řízení sportovních aktivit, soutěžení v duchu fair play,
odpovědnost za zdraví a bezpečnost( platí pro nižší a vyšší gymnázium)
Kompetence pracovní: využívání dosavadních znalostí, zkušeností a dovedností v zájmu
vlastního rozvoje (platí pro nižší a vyšší gymnázium)
Kompetence k podnikavosti: cílevědomé a zodpovědné rozhodování o své budoucnost na
základě osobních předpokladů a možností, posuzování a kritického hodnocení rizik
souvisejících s rozhodováním v reálných životních situacích( platí pro vyšší gymnázium)

Prima

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:




organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží

Učivo
Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu



respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
dovedností
Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační

Přesahy do

Přesahy z

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Rytmická gymnastika
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
pohybových dovedností a usiluje o své
Tanec
pohybové sebezdokonalení
Aerobik
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
Sportovní gymnastika
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
/akrobacie, cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, přeskok,
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
kladina /D/
potřebné změně
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy



Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:







uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a

Učivo
Sprinty - běhy do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
dráze
Běhy do 20 minut v terénu
Štafetový běh
Skoky - skok daleký, skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
Hody - míčkem , granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 3 kg/D/, do 5 kg/CH/



výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Volejbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Základní pravidla her

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:








využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci
připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci

Učivo
Plavání
Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu
/sekunda, tercie, kvarta a aktuálně i do vyšších ročníků
dle podmínek školy/
Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
orientační závod, základy první pomoci/
Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/ - sekunda, tercie, kvarta/ v rámci

lyžařského kurzu/, softbal,
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnost i/vytrvalost, testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Sekunda

2 týdně, P

Učivo
Učivo dle daného plánu, které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Učivo
Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dovedností
provádí osvojované pohybové dovednosti na Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Rytmická gymnastika
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
pohybových dovedností a usiluje o své
Tanec
pohybové sebezdokonalení
Aerobik
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
Sportovní gymnastika
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
/akrobacie, cvičení na nářadí konkrétní osvojované postupy vedoucí k
hrazda,kruhy,přeskok,kladina/D/
potřebné změně
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy



Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Sprinty - běhy do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dráze









respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a
výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Běhy do 20 minut v terénu
Štafetový běh
Skoky - skok daleký,skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
Hody - míčkem, granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 3 kg/D/, do 5 kg/CH/

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Volejbal - herní činnosti jednotlivce ,herní kombinace,
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
herní systémy
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
Základní pravidla her
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Přesahy do

Přesahy z

Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci
připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci

Průřezová témata

Plavání
Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
/lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu
/sekunda, tercie, kvarta/, aktuálně i do vyšších ročníků
dle podmínek školy/
Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
orientační závod, základy první pomoci/
Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/sekunda, tercie, kvarta/ v rámci
lyžařského kurzu/, softbal,
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnosti/vytrvalost,testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Učivo dle daného plánu ,které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Tercie

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí

Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu

Přesahy do

Přesahy z

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dovedností
provádí osvojované pohybové dovednosti na Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační
úrovni individuálních předpokladů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných
pohybových dovedností a usiluje o své
pohybové sebezdokonalení
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
potřebné změně

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Rytmická gymnastika
Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
Tanec
Aerobik
Sportovní gymnastika
/akrobacie, cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, přeskok,
kladina /D/
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy

Přesahy do

Přesahy z

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a
výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Sprinty - běhy do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
dráze
Běhy do 20 minut v terénu
Śtafetový běh
Skoky - skok daleký,skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
Hody - míčkem , granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 3 kg/D/, do 5 kg/CH/

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:




respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora

Učivo
Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Volejbal - herní činnosti jednotlivce ,herní kombinace,
herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,







soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

herní systémy
Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Základní pravidla her

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci
připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Plavání
Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
/lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu
/sekunda, tercie, kvarta/, aktuálně i do vyšších ročníků
dle podmínek školy/
Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
orientační závod, základy první pomoci/
Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/sekunda, tercie, kvarta/ v rámci
lyžařského kurzu/, softbal,
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné

Přesahy do

Přesahy z

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnost i/vytrvalost, testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Učivo dle daného plánu, které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Kvarta

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu

Přesahy do

Přesahy z

Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetence
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dovedností
provádí osvojované pohybové dovednosti na Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační
úrovni individuálních předpokladů
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Rytmická gymnastika
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
pohybových dovedností a usiluje o své
Tanec
pohybové sebezdokonalení
Aerobik
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,

označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
potřebné změně

Průřezová témata

Sportovní gymnastika
/akrobacie, cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, přeskok,
kladina/D/
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

Sprinty - běhy do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dráze
Běhy do 20 minut v terénu
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Š tafetový běh
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících Skoky - skok daleký, skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní Hody - míčkem, granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 3 kg/D/, do 5 kg/CH/
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a
výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Přesahy do

Přesahy z

Sebepoznání a sebepojetí

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Volejbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
herní systémy
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
Základní pravidla her
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Plavání
využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
duševní relaxaci
tonoucího
připraví organismus na pohybovou činnost s
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
ohledem na následné převažující pohybové
základy běžeckého lyžování/
zatížení
/lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí /sekunda, tercie, kvarta/, aktuálně i do vyšších ročníků
dle podmínek školy/
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
ošetřuje
orientační závod, základy první pomoci/



připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/sekunda, tercie, kvarta/ v rámci
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
lyžařského kurzu/, softbal,
podílí se na její realizaci
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnosti/vytrvalost, testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Učivo
Učivo dle daného plánu ,které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Kvinta

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Učivo
Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dovedností
provádí osvojované pohybové dovednosti na Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných
pohybových dovedností a usiluje o své
pohybové sebezdokonalení
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
potřebné změně



Průřezová témata

Rytmická gymnastika
Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
Tanec
Aerobik
Sportovní gymnastika
/akrobacie, cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, přeskok,
kladina/D/
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Atletika
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:









Sprinty - běhy od 30 do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dráze
Běhy od 6 do 30 minut v terénu
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Štafetový běh
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících Skoky - skok daleký, skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní Hody - granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 4 kg/D/, do 6 kg/CH/
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a
výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Volejbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
herní systémy
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
Základní pravidla her
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
Spolupráce a soutěž

Přesahy do

Přesahy z

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci
připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci

Průřezová témata

Plavání
Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
/lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu /kvinta,
sexta, septima/
Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
orientační závod, základy první pomoci/
Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/ v rámci lyžařského kurzu – kvinta,
sexta, septima/, softbal,
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
Spolupráce a soutěž
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Spolupráce a soutěž

Testování tělesné zdatnosti/vytrvalost,testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Učivo dle daného plánu,které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Sexta

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Přesahy z
Ruský jazyk
septima
Tematické okruhy

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:



ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy

Učivo
Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení



nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů
Průřezová témata

Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
dovedností
Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Rytmická gymnastika
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
pohybových dovedností a usiluje o své
Tanec
pohybové sebezdokonalení
Aerobik
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
Sportovní gymnastika
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
/akrobacie, cvičení na nářadí – hrazd, ,kruhy, přeskok,
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
kladina /D/
potřebné změně
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

Sprinty - běhy od 30 do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dráze
Běhy od 6 do 30 minut v terénu
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Śtafetový běh
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících Skoky - skok daleký skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní Hody - granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 4 kg/D/, do 6 kg/CH/
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a
výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Volejbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
herní systémy
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
Základní pravidla her
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci
připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
poskytne první pomoc při sportovních či
jiných úrazech i v nestandardních podmínkách
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci
Průřezová témata

Plavání
Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
/lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu /kvinta, sexta, septima/
Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
orientační závod, základy první pomoci/
Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/kvinta, sexta, septima/ v rámci
lyžařského kurzu/, softbal,
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné
Sportovně-turistický a adaptační kurz

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnosti /vytrvalost, testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Učivo dle daného plánu, které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Septima

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu

Přesahy do

Přesahy z
septima
Tematické okruhy

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití
vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Pohybové hry soutěživé
provádí osvojované pohybové dovednosti na Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
dovedností
úrovni individuálních předpokladů
Pohybové hry motivační
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí Pohybové hry kondiční a koordinační
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Rytmická gymnastika
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
pohybových dovedností a usiluje o své
Tanec
pohybové sebezdokonalení
Aerobik
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
Sportovní gymnastika
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
/akrobacie, cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, přeskok,
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
kladina/D/
potřebné změně
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Přesahy do

Přesahy z

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

Sprinty - běhy od 30 do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dráze
Běhy od 6 do 30 minut v terénu
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
tafetový běh
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících Skoky - skok daleký, skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní Hody - granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 4 kg/D/, do 6 kg/CH/
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a
výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:




užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou

Učivo
Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Volejbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,







pohybovou činnost dané skladbě sportujících
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

herní systémy
Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
Základní pravidla her

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:
















Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a
duševní relaxaci
poskytne první pomoc při sportovních či
jiných úrazech i v nestandardních podmínkách
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci
usiluje o pozitivní změny ve svém životě
související s vlastním zdravím a zdravím
druhých
podle konkrétní situace zasáhne při závažných
poraněních a život ohrožujících stavech
rozhoduje podle osvojených modelů chování a
konkrétní situace o způsobu jednání v
situacích vlastního nebo cizího ohrožení
rozhodne, jak se odpovědně chovat při
konkrétní mimořádné události
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Plavání
Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
tonoucího
Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
/lze zařadit do výuky v rámci lyžařského kurzu /kvinta,
sexta, septima/
Bruslení, základy ledního hokeje
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
orientační závod, základy první pomoci/
Netradiční a doplňkové sporty - snowboarding /lze
zařadit do výuky/kvinta,sexta, septima/ v rámci
lyžařského kurzu/, softbal,
in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnosti /vytrvalost, testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Učivo
Učivo dle daného plánu, které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Oktáva

2 týdně, P
Poznatky z TV a sportu
Očekávané výstupy
Žák:




organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,

Učivo
Organizace a hygiena v TV a sportu
Bezpečnost v TV a sportu
Terminologie a názvosloví v TV a sportu
Komunikace při pohybových činnostech
Zdravotní význam TV a sportu



vedoucího pohybových činností, organizátora
soutěží
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Přesahy z
Ruský jazyk
septima
Tematické okruhy

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

vybere z nabídky vhodné soubory
vyrovnávacích cvičení zaměřených na
kompenzaci jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové nerovnováhy a
samostatně je upraví pro vlastní použití
ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti;
vybere z nabídky vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj
úrovně zdravotně orientované zdatnosti a
samostatně je upraví pro vlastní použití

Prevence a korekce v oslabení
Testy
Kompenzační cvičení
Vyrovnávací cvičení
Dechová cvičení
Relaxační cvičení
Posilovací cvičení
Regenerace

Pohybové hry
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Pohybové hry soutěživé
Pohybové hry pro zdokonalování pohybových
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí dovedností
provádí osvojované pohybové dovednosti na Pohybové hry motivační
Pohybové hry kondiční a koordinační
úrovni individuálních předpokladů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Přesahy do

Přesahy z

Gymnastika a tanec
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Rytmická gymnastika
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných Cvičení bez náčiní a s náčiním
Cvičení s hudbou
pohybových dovedností a usiluje o své
Tanec
pohybové sebezdokonalení
Aerobik
posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu,
Sportovní gymnastika
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
/akrobacie, cvičení na nářadí - hrazda, kruhy, přeskok,
konkrétní osvojované postupy vedoucí k
kladina/D/
potřebné změně
Poznámka - využití nářadí dle aktuálních podmínek
školy



Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Úpoly
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

připraví organismus na pohybovou činnost s
ohledem na následné převažující pohybové
zatížení
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů



Průřezová témata

Přetahy
Přetlaky
Pády
Základy sebeobrany

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Atletika
Očekávané výstupy
Žák:







uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
respektuje pravidla osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje) třídní nebo školní
utkání, závody, soutěže v osvojovaných
sportech
sleduje podle pokynů (i dlouhodobě)
pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím –
zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a

Učivo
Sprinty - běhy od 30 do 100 m
Vytrvalostní běhy do 2000 m /D/, do 3000 m /CH/ na
dráze
Běhy od 6 do 30 minut v terénu
Štafetový běh
Skoky - skok daleký, skok vysoký/dle aktuálních
podmínek školy/
Hody - granátem na dálku
Vrhy - vrh koulí do 4 kg/D/, do 6 kg/CH/



výsledky různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Sportovní hry
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Basketbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
Volejbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících herní systémy
Fotbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví
herní systémy
(gesta, signály, značky) na úrovni cvičence,
vedoucího pohybových činností, organizátora Florbal - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
soutěží
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní Házená - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
Základní pravidla her
podílí se na její realizaci
respektuje práva a povinnosti vyplývající z
různých sportovních rolí – jedná na úrovni
dané role; spolupracuje ve prospěch družstva
aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Plavání
využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou a Adaptace na vodní prostředí, výuka plaveckých
způsobů, dopomoc unavenému plavci, záchrana
duševní relaxaci
tonoucího
poskytne první pomoc při sportovních či
jiných úrazech i v nestandardních podmínkách Lyžování - základy sjezdového lyžování/dle podmínek i
základy běžeckého lyžování/
připraví organismus na pohybovou činnost s
Bruslení, základy ledního hokeje
ohledem na následné převažující pohybové
Turistika a pobyt v přírodě /pěší, vodní, cykloturistika,
zatížení
orientační závod, základy první pomoci/
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí Netradiční a doplňkové sporty – snowboarding,





softbal,
volí a používá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji in-line brusle, fresbee, ringo, nohejbal, stolní tenis,
petanque a jiné
ošetřuje
připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní
či školní turnaj, soutěž, turistickou akci a
podílí se na její realizaci
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Testování
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Průřezová témata

Testování tělesné zdatnosti/vytrvalost, testy síly/
Motorické testy
Testy pohyblivosti a stavu pohybového aparátu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Výběrové učivo
Očekávané výstupy
Žák:




organizuje svůj pohybový režim a využívá v
souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a
zdravotními potřebami vhodné a dostupné
pohybové aktivity
provádí osvojované pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů

Učivo
Učivo dle daného plánu, které rozšiřuje a upevňuje
dosaženou úroveň pohybových dovedností a schopností
/lze zařadit i jiné sportovní aktivity po dohodě s
vedením školy, dle aktuálních podmínek školy/

Člověk a svět práce
Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k
získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření
životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z
konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a
technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a
doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a
ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je
založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět
práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční
činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na
šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a
chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na 2.
stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů, kromě
povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické
okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních
škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací
obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům
(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní
pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v
týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje
důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším
profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických
okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že
vede žáky k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a
plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností
člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a
hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí

- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a
pro další životní a profesní orientaci
-------------------- vyšší stupeň
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je nepostradatelnou součástí systému všeobecného vzdělávání
žáka a jeho přípravy na další vzdělávání a vstup do profesních vztahů. Vzdělávání v oblasti světa práce
má žáka uvést do plnohodnotného profesního i ekonomického občanského života. I když nemůže
nahradit vlastní profesní zkušenosti, snaží se žáka teoreticky i prakticky připravit na situace, s nimiž se
v profesním životě zcela běžně setká. Ve svém budoucím profesním životě se žák neobejde bez
základních znalostí tržní ekonomiky, světa financí, hospodářských struktur státu i Evropské unie a
vlivu globalizace světového trhu ani bez znalostí světové ekonomiky. Potřebuje znát nejen své
pracovní povinnosti, ale i svá práva. Učí se hodnotit své pracovní schopnosti a vybírat a budovat svou
profesní kariéru s ohledem na konkurenci a požadavky evropského trhu práce.
Stále se vyvíjející legislativa a vztahy na ekonomickém trhu i na trhu práce od něj vyžadují, aby
dokázal teoretické znalosti vždy aplikovat na aktuální situaci v ekonomice, aby nepodléhal
povrchnímu úsudku, ale byl schopen aktuální situaci správně analyzovat a reagovat na ni. Proto klade
tato vzdělávací oblast velký důraz na praktickou aplikaci získaných dovedností, jež žák získá řešením
modelových situací a prací s autentickými materiály, se kterými se běžně setká v médiích. To
předpokládá dovednost používat moderní informační technologie, bez nichž se v současném světě
práce neobejde. Protože je v této oblasti kontakt s realitou velmi významný, mohou být součástí
vzdělávání ve světě práce i besedy s přizvanými odborníky.
Vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce klade velký důraz na mezipředmětové vztahy a využívá
dosavadní získané vědomosti a dovednosti žáků z jiných oblastí.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- pochopení mikroekonomických i makroekonomických vztahů a jejich praktickému využívání;
- zodpovědnému využití možností sociálního státu;
- zodpovědnému zacházení s finančními prostředky s ohledem na vlastní možnosti a potřeby;
- schopnosti analyzovat působení médií v ekonomickém světě a využít aktuální mediální informace při
analýze české i světové ekonomiky;
- pochopení a kritické analýze přínosů a rizik globalizace světové ekonomiky;
- uplatnění profesních předpokladů zodpovědným výběrem povolání;
- rozpoznávání aktuálních požadavků mezinárodního trhu práce a ke schopnosti na ně pružně reagovat;
- efektivnímu předcházení negativnímu dopadu nezaměstnanosti a k využití moderních informačních
technologií a nabídek státních i nestátních institucí k hledání zaměstnání, rekvalifikaci, vytváření
profesní kariéry a celoživotnímu vzdělávání;
- vytváření předpokladů pro kvalitní profesní a zaměstnanecké vztahy;
- dovednosti vhodně se prezentovat na veřejnosti, prezentovat výsledky své práce a svou práci
adekvátně hodnotit;

- volbě pracovního režimu zohledňujícího lidské zdraví, mezilidské vztahy a ochranu životního
prostředí.

Přírodovědná cvičení
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Přírodovědná cvičení
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Přírodovědná cvičení patří k povinným předmětům pro žáky kvarty. Třída je
rozdělena a žáci absolvují střídavě cvičení z fyziky, chemie a biologie. Hodinová dotace je 1 h týdně.
Výuka je výhradně zaměřena na praktická cvičení v odborných učebnách.
B. Obsahové vymezení předmět
Přírodovědná cvičení splňují část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV, konkrétně
tematický okruh Práce s laboratorní technikou.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí žáků usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:

Kompetence k učení:
- používání správné terminologie a symboliky
- práce s odbornou literaturou, internetem
- vyhledávání, třídění, chápání a propojování informací
Kompetence komunikativní:
- komunikace a diskutování
-obhajování svých názorů a naslouchání názorům druhých
- řešení problémových situací
Kompetence k řešení problémů
- argumentování, využívání přitom získaných vědomostí
- vyhledávání správných zdrojů informací k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
- aktivní spolupráce s druhými, respektování jejich názorů
- respektování individuality
Kompetence občanské
- využívání znalostí a vědomostí k zodpovědné přípravě na budoucí povolání
Kompetence pracovní

- aktivita, tvořivost, samostatnost a zodpovědnost
Kvarta

1 týdně, P
Cvičení z fyziky
Očekávané výstupy
Žák:















Učivo

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a
experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích
své experimentální práce a zformuluje v něm
závěry, k nimž dospěl
vyhledá v dostupných informačních zdrojích
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou
provést danou experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany
životního prostředí při experimentální práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa
zapojí správně polovodičovou diodu
sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného
obvodu
změří elektrický proud a napětí
Průřezová témata

Laboratorní řád a bezpečnost práce
Měření délky
Měření objemu a hmotnosti tělesa
Měření teploty a její změny s časem
Určení těžiště
Elektrický obvod
Měření elektrického proudu a napětí
Ohmův zákon
Zapojení polovodičové diody
Studium magnetického pole

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
Sebepoznání a sebepojetí

Cvičení z přírodopisu
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo
Základy mikroskopování
Vybrané praktické úlohy z botaniky

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
Vybrané praktické úlohy z biologie člověka
konání konkrétních pozorování, měření a
experimentů
Vybrané úlohy z mineralogie
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích
své experimentální práce a zformuluje v něm
závěry, k nimž dospěl
vyhledá v dostupných informačních zdrojích
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou




provést danou experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany
životního prostředí při experimentální práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka a prostředí

Cvičení z chemie
Očekávané výstupy
Žák:












Učivo

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro
konání konkrétních pozorování, měření a
experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích
své experimentální práce a zformuluje v něm
závěry, k nimž dospěl
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany
životního prostředí při experimentální práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat
nesmí
navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsí o známém složení;
uvede příklady oddělování složek v praxi
orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
a uvede příklady uplatňování neutralizace v
praxi
Průřezová témata

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Bezpečnost práce v chemické laboratoři, zásady první
pomoci, seznámení s chemickým nádobím
Oddělování složek směsí
Příprava roztoků
Stanovení pH roztoků
Vybrané praktické úlohy z chemie

Přesahy do

Přesahy z

Volitelné vzdělávací aktivity

Anglický jazyk volitelný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Anglický jazyk volitelný
A .Časové a organizační vymezení předmětu:
Anglický jazyk volitelný je výběrový předmět, jehož výuka se realizuje v sextě, septimě a
oktávě osmiletého studia. Vyučuje se dvě hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky je upevnění a prohloubení jazykových znalostí a kompetencí požadovaných ke
složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové
dovednosti - poslech, čtení, různé formy ústního i písemného projevu tak, aby žáci zvládli
výše zmíněnou zkoušku, popřípadě byli připraveni na studium anglistiky i jiných oborů, kde
je vyžadována znalost anglického jazyka.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava a realizace
prezentace a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, rozvíjení
mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: skupinová práce, referáty, vlastní prezentace, samostatná
práce s textem a jeho částmi, účast v soutěžích
Kompetence komunikativní: mluvní cvičení, rozhovory a konverzace na dané téma, diskuse
se spolužáky i vyučujícím, formulace a obhajování vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve dvojicích i větších skupinách, hodnocení práce
vlastní i ostatních spolužáků, motivace, povzbuzování slabších spolužáků
Kompetence občanské: srovnávání životního stylu u nás a v anglicky mluvících zemích.
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování je zárukou úspěchu; aktivní
znalost anglického jazyka výrazně zvýší možnost uplatnění žáků na mezinárodním trhu práce
Sexta

2 týdně, V

Modul 1
Očekávané výstupy
Žák:











Učivo

Shrnutí přítomných, předpřítomných, minulých a
předminulých časů, formy vyjádření budoucnosti,
využívá různé druhy slovníků, informativní
srovnávání, určité a neurčité členy, příslovce,
literaturu, encyklopedie a média
odvodí význam neznámých slov na základě již počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, nepřímá
řeč a slovesa uvádějící nepřímou řeč,
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
Nácvik cvičení typu: key word transformations, word
tvorby slov a internacionalismů
formations, multiple-choice cloze and open cloze,
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
multiple matching, multiple-choice questions, filling
autentického čteného textu či písemného
the gapped texts, sentence completition
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
Konverzační témata a s nimi související slovní zásoba,
podrobně popíše své okolí, své zájmy a
poslechová cvičení a cvičení zaměřená na čtení a
činnosti s nimi související
porozumění textu: zábava, stravování, konzumní
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a
stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou společnost, lidské tělo a zdraví, nakupování a způsoby
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a využití volného času.
Psaní neformálního e-mailu, částěčně formálního eprodiskutuje odlišné názory různých
mailu a dopisu, příběhu, článku a recenze.
faktografických i imaginativních textů
Diskuze na téma film, riskování a reklama. Žádost o
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a
vyjádření názoru a reakce na něj. Vyjádření nejistoty.
doplňující informace
Prezentace výrobku.
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Lexikologie I
Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I
Český jazyk a literatura
Kvinta
Syntax I
Český jazyk a literatura
Kvinta
Sloh- odborný styl

Septima

0+2 týdně, V
Modul 2
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Modální slovesa a jejich využítí, trpný rod, vztažné
věty, podmiňovací věty, infinitiv a gerundium,
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
hypotetické situace, opakování děje v minulosti a
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní přítomnosti, participia, jednočlenné věty v angličtině.
Nácvik cvičení typu: key word transformations, word
a doplňující informace
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, formations, multiple-choice cloze and open cloze,
multiple matching, multiple-choice questions, filling
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
the gapped texts, sentence completition
názory a stanoviska jednotlivých mluvčích






formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam

Konverzační témata a s nimi související slovní zásoba,
poslechová cvičení a cvičení zaměřená na čtení a
porozumění textu: technologie a komunikace, věda a
budoucnost, rodina a vztahy, móda a věci denní
potřeby, vzdělání.
Psaní zprávy, argumentativní úvahy a článku.
Diskuze nad obrázky na různá témata, rozvíjení
myšlenek, společné řešení problému

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Sexta
Lexikologie II
Český jazyk a literatura
Sexta
Morfologie II
Český jazyk a literatura
Sexta
Sloh: Popis
Český jazyk a literatura
Sexta
Syntax II

Oktáva

2 týdně, V
Modul 3
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k
rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to,
co chce sdělit
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a
vyjádří své stanovisko
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace

Další funkce modálních sloves, podmiňovací věty,
trpný rod, struktura "have something done" = "nechat si
něco udělat", vazby s "so", "such", "too", "enough",
"very", věty zdůrazněné "what", způsoby udílení rad
Nácvik cvičení typu: key word transformations, word
formations, multiple-choice cloze and open cloze,
multiple matching, multiple-choice questions, filling
the gapped texts, sentence completition
Konverzační témata a s nimi související slovní zásoba,
poslechová cvičení a cvičení zaměřená na čtení a
porozumění textu: zaměstnání a práce, čísla a peníze,
zločiny a tresty, zvířata a svět přírody, naděje a plány,
prázdniny a cestování.
Psaní žádosti o práci, krátkého vypravování,
neformálního dopisu a úvahy.
Diskuze na téma zločiny a tresty, domácí mazlíčci.
Žádost o vyjádření názoru a reakce na něj.

Přesahy do
Český jazyk a literatura
Septima
Lexikologie III
Český jazyk a literatura
Septima
Syntax III
Český jazyk a literatura

Přesahy z

Spolupráce a soutěž
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam

Septima
Sloh: Úvaha, úvahový postup
Český jazyk a literatura
Septima
Sloh: Publicistický styl

Německý jazyk volitelný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Německý jazyk volitelný
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Německý jazyk volitelný je tříletý seminář určený pro zájemce o studium základů němčiny
jako třetího cizího jazyka a realizuje se v sextě až oktávě osmiletého studia. Předmět je
vyučován s následující časovou dotací: Sexta -2 hodiny, Septima – 0+2, Oktáva – 2 hodiny
týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem tříleté výuky německého jazyka jako třetího cizího jazyka je osvojení mluvené i psané
podoby jazyka od úplných začátků až po mírně pokročilou úroveň A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
Dosažená úroveň A2 sice žákovi neotevře možnost v oktávě skládat z němčiny státní
maturitní zkoušku ani na základní úrovní obtížnosti (i pro tu je již vyžadována středně
pokročilá uživatelská úroveň B1), ale žák získá schopnost komunikovat s německy mluvícími
lidmi v každodenních situacích na běžná témata a vytvoří si odrazový můstek pro případné
další zdokonalování své němčiny v pomaturitním studiu, v profesní praxi či v osobním životě.
Žák si při osvojování německého jazyka uvědomí, jak velký měla němčina vliv na české
lexikum a kolik slov německého původu dodnes používáme, a postupně přestane mít problém
číst pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury české knihy z dob, kdy naši klasičtí
autoři německá slova do svých textů běžně začleňovali s vědomím, že němčině přece rozumí
každý čtoucí Čech.
Výuka německého jazyka pak v neposlední řadě vede i k nejednostrannému a antiněmeckých
předsudků zbavenému přemýšlení o komplikovaných, ale pro naše dějiny určujících českoněmeckých a česko-rakouských vztazích.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: výkladem přehledné struktury německého jazyka je rozvíjeno logické
myšlení a posilována žákova schopnost ovládnout gramatické systémy dalších jazyků, žák je
veden k efektivní překladové práci s texty
Kompetence k řešení problémů: odvozování významu neznámých výrazů z kontextu,
zadávání motivačních úkolů (např. situačních rozhovorů či kratších samostatných slohových
prácí), při jejichž řešení je třeba projevit pohotovost a zručnostv kombinaci znalostí získaných

už dříve se slovy, obraty či fakty nově vyhledanými ve slovnících, jazykových příručkách či
na internetu
Kompetence komunikativní: vedení k aktivní komunikaci či později i k diskusi s vyučujícím,
ve dvojici i skupině, formulace a obhajoba vlastního názoru a (např. autentickými
poslechovými texty) příprava na komunikaci s rodilými mluvčími
Kompetence sociální a personální: práce ve dvojici a ve skupinách, prezentace vlastní práce a
názorů v kolektivu, obhajoba vlastních stanovisek a citlivé hodnocení názorů a práce ostatních
tak, aby atmosféra ve výuce byla přátelská a povzbudivá a rušila pocit neúspěchu u žáků
méně nadaných
Kompetence občanské: zadávání úkolů, ve kterých se srovnávají životní styl, zvyky a obyčeje
u nás a v německy mluvících zemích a zaujímají stanoviska ke společenským, kulturním,
geografickým a ekologickým rozdílům, jež mohou žáci osobně vnímat i při pravidelných
zájezdech do Vídně i (v případě dostatečného počtu zájemců) do vzdálenějších německých,
rakouských a švýcarských měst
Kompetence k podnikavosti: prohlubováním znalosti základů německého jazyka výrazně
zvyšována žákova uplatnitelnost na mezinárodním trhu práce v jednotné Evropě a jeho
možnost si v budoucnu hledat studijní a pracovní příležitosti v německy mluvících zemích

Sexta

2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:



identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazu a
frazeologických obratů

Učivo
Výslovnost hlásek a hláskových skupin, intonace,
základní pravidla slovosledu a základní pravidla
německého pravopisu
Přítomný čas pomocných, pravidelných a způsobových
sloves
Člen určitý a neurčitý, skloňování podstatných jmen s
důrazem na 1., 3. a 4. pád
Vazby "es gibt" a všeobecný podmět "man"
Základní číslovky
Druhy záporu
Rozkazovací způsob
Tázací zájmena a příslovce

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:


sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek

Učivo
Přivítání, rozloučení, představení sebe i jiné osoby
Sdělování základních informací o sobě a získávání
podobných informací o druhých lidech
Jednoduché vypravování či rozhovor na známé téma
Formulace jednoduché nabídky, její přijetí či odmítnutí

Objednávání jídel v restauraci
Dotazy na cestu a odpovědi na ně
Získávání informací z inzerátů a jiných krátkých textů
Psaní jednoduchého vzkazu, inzerátu
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě

Já, moje rodina, koníčky, plány
Můj pokoj, náš byt/dům
Moje třída, předměty a škola
Lidé, jejich země a jazyky
Jídlo, pití a restaurace

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
sexta
Lexikologie II.
Český jazyk a literatura
sexta
Morfologie II.
Český jazyk a literatura
sexta
Sloh: Popis
Český jazyk a literatura
sexta
Praktický řečnický výcvik
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Geografie
sexta
Evropa- všeobecný přehled
Geografie
sexta
Střední Evropa

Septima

0+2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a

Učivo
Přítomný čas nepravidelných sloves
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen
Předložky se 3. a 4. pádem

frazeologických obratů

Tvoření minulých časů (préterita i perfekta) sloves
pravidelných i nepravidelných
Další významy způsobových sloves

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace

Průřezová témata

Psaní krátkého osobního dopisu či pozvánky
Prosba o pomoc, odmítnutí a jeho zdůvodnění
Vyjadřování lítosti
Sdělování a získávání informací (např. na téma
zdravotní stav)
Jednoduchá diskuze
Čtení krátkých zpráv a inzerátů v novinách
Vyprávění o sobě i jiných lidech s využitím minulých
časů
Psaní oznámení a krátkého životopisu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Pomoc druhým lidem
Zdraví a nehody
Nedávná minulost světa očima médií

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
septima
Sloh : Publicistický styl

Oktáva

2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života

Učivo
Budoucí čas
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Základní typy vedlejších vět



s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů

Průřezová témata

Jednoduché vypravování o svých plánech do budoucna
a o své představě budoucího světa
Pojmenování kladů a záporů (např. povolání) a
vyjadřování vlastních priorit
Jednoduchá diskuze (např. na téma obavy a naděje
mladých lidí)
Vyprávění o sobě i o jiných lidech s využitím
vedlejších vět
Popisování situace na obrázku
Psaní pohlednic, inzerátů a jednoduchých formálních
dopisů

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma

Média, svět kolem nás a jeho budoucnost
Plány na prázdniny a do budoucna
Partnerské vztahy a hledání partnera

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.
Občanský a společenskovědní základ
oktáva
Trh práce, profesní volba

Přesahy z

Francouzský jazyk volitelný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Francouzský jazyk volitelný
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Francouzský jazyk volitelný je volitelný předmět, který je realizován od sexty po oktávu jako
další cizí jazyk s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Francouzský jazyk volitelný je dosáhnout jazykových kompetencí
odpovídajících úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. V sextě začínají žáci
předmět studovat jako začátečníci.
Obsah učiva je koncipován tak, aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná
témata, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a
zvykům jiných lidí a respektovat je.
Předmět přispívá k rozvoji znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: skupinová práce, vlastní prezentace, samostatná práce při
jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace, jazyková exkurze
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve francouzsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací a
miniprojektů
Sexta

2 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce

Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Fonetika-distinktivní rysy, slovní přízvuk, intonace,
vázání, hláskování a francouzská abeceda
formuluje svůj názor ústně i písemně
gramaticky správně na jednoduché, běžné téma
Pravopis - interpunkce, pravidla u běžných slov, elize,
srozumitelně, gramaticky správně a stručně
fonetický přepis
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
Gramatika - člen určitý, neurčitý, všeobecný podmět
jednoduchých, vhodných výrazů a
"on", stahování předložky "a" , "de" se členem určitým,
frazeologických obratů
jednotné a množné číslo substantiv a adjektiv, zájmena
osobní samostatná a nesamostatná, přivlastňovací
zájmena nesamostatná, ukazovací zájmena
nesamostatná, číslovky do miliónu, časování
pravidelných sloves, zvratných sloves a vybraných
nepravidelných sloves v přítomném čase, slovesný
zápor, blízký čas budoucí, tázací zájmena a příslovce,
předložky jednoduché i složené, tvoření otázky,
slovosled ve větách oznamovacích a tázacích, rod
ženský u adjektiv a tvoření množného čísla
Lexikologie - ustálená spojení dle probíraných okruhů,
synonyma a antonyma dle probíraných tematických
okruhů
Přesahy do
Přesahy z

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Souhlas, nesouhlas
Svolení, prosba, odmítnutí
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu na Libost, nelibost, zájem, nezájem
Pozdrav, vzkaz, pozvání, odpověď
běžné a známé téma
Texty v průvodcích, jednoduchý popis
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a reálie
Očekávané výstupy
Žák:




jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech

Učivo
Osobní údaje, představení své osoby a jiných osob
Rodina
Základní profese
Národnosti a názvy evropských zemí
Datum, dny, měsíce, roční období
Nákupy, druhy nákupních míst

kultury a současného života ve Francii

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Pozvánka, program kulturních zařízení
Určování času, časový harmonogram a rozvrh hodin,
jízdní řád
Popis cesty a orientace ve městě
Jednoduchý popis místa
Zájmy a záliby, volný čas
Základní údaje o Francii, některá významná města,
Paříž
Svátky
Přesahy do
Přesahy z

Geografie
sexta
Evropa- všeobecný přehled
Geografie
sexta
Střední Evropa

Septima
0+2 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života
 reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Gramatika - časování zvratných sloves, sloves v passé
composé a v imparfait, užití passé composé a imparfait,
imperativ, spojovací výrazy (et, mais, parceque, donc,
alors, pour), slovosled ve větách rozkazovacích, dělivý
člen, výrazy množství, neurčitá záporná zájmena,
časové výrazy, vyjádření průběhu děje, řadové číslovky,
neurčitá zájmena a příslovce, záporná zájmena a
příslovce, osobní zájmena v předmětu přímém a
nepřímém

Lexikologie - ustálená spojení dle probíraných okruhů,
synonyma a antonyma dle probíraných tematických
okruhů
Přesahy do
Přesahy z

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Fonetika - procvičování pravidel výslovnosti a
pravopisu

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:



identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích

Učivo
Osobní dopis
Stručný životopis
Krátké vyprávění v přítomnosti a minulosti
Jídelní lístek
Menu
Zprávy o počasí
Vyjádření názorů a pocitů

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Činnosti dne
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
Části těla
jednoduché informace
Duševní a fyzické vlastnosti
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech kultury a City a názory
současného života ve Francii
U lékaře
Jídlo, v restauraci
Počasí
Telefonické rozhovory
Životopis
Stravovací zvyky ve Francii, speciality, recepty
Některé významné památky Francie
Průřezová témata
Přesahy do

P
ř
e
s
a
h
y
z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Oktáva

2 h týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
 využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma
 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Gramatika - zájmenné příslovce "en", "y", budoucí čas
jednoduchý, blízký čas minulý, přítomný čas
průběhový, podmínka v přítomnosti "si", vztažná
zájmena "qui, que, ou", vazby "faire+inf", srovnávání a
stupňování přídavných jmen a příslovcí, podmiňovací
způsob přítomný, subjonctif přítomný

Lexikologie - ustálená spojení dle probíraných okruhů,
synonyma a antonyma dle probíraných tematických
okruhů
Přesahy do
Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
Formální a neformální rozhovor
sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché Reprodukce kratšího textu
téma jako lineární sled myšlenek
Mediální texty
 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
 zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a reálie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Oblečení
odhadne význam neznámých slov na základě Média
Správní a politický systém
již osvojené slovní zásoby a kontextu
Cestování a doprava
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na Sport
Bydlení
běžné či známé téma
Stručný přehled dějin a literatury
orientuje se v nejvýznamnějších oblastech
Vzdělávací systém ve Francii
kultury a současného života ve Francii
Průřezová témata
Přesahy do
Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Španělský jazyk volitelný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Španělský jazyk volitelný
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Španělský jazyk volitelný je volitelný předmět, který je realizován jako další cizí jazyk
v sextě, septimě a oktávě s časovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Španělský jazyk volitelný je dosáhnout jazykových kompetencí
odpovídajících úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. V sextě začínají žáci
předmět studovat jako začátečníci.
Obsah učiva je koncipován tak, aby žáci mohli v tomto jazyce účinně komunikovat na běžná

témata, aby mohli navazovat společenské a osobní vztahy a naučili se porozumět kultuře a
zvykům jiných lidí a respektovat je.
Předmět přispívá k rozvoji znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: skupinová práce, vlastní prezentace, samostatná práce při
jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace, jazyková exkurze
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve španělsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národ
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací a
miniprojektů

Sexta

2 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:


reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Učivo
Fonetika-distinktivní rysy, slovní přízvuk, intonace,
hláskování a španělská abeceda
Pravopis - interpunkce, pravidla u běžných slov,
fonetický přepis
Gramatika - člen určitý, neurčitý, stahování předložky
"a" , "de" se členem určitým, jednotné a množné čísto
substantiv a adjektiv, rod ženský adjektiv, zájmena
osobní nesamostatná i samostatná, osobní zájmena v
předmětu nepřímém, přivlastňovací zájmena
nesamostatná, ukazovací zájmeno este, číslovky do
miliónu, řadové číslovky, časování pravidelných sloves,
zvratných sloves
a vybraných nepravidelných sloves v přítomném čase a
v imperativu, slovesný zápor, rozdíl v použití " hay" a

"estar", tázací příslovce a zájmena, předložky
jednoduché i složené, tvoření otázky, slovosled ve
větách oznamovacích, rozkazovacích a tázacích
Lexikologie - ustálená spojení dle probíraných okruhů,
synonyma a antonyma dle probíraných tematických
okruhů
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
využívá překladové slovníky při zpracování
písemného projevu na méně běžné téma

Průřezová témata

Souhlas a nesouhlas
Svolení, prosba, odmítnutí
Libost, nelibost, zájem, nezájem
Pozdrav
Vzkaz, odpověď
Krátké vyprávění v přítomnosti
Jednoduchý popis

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a reálie
Očekávané výstupy
Žák:


shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace

Učivo
Osobní údaje, představení své osoby a jiných osob
Základní profese
Národnosti a názvy evropských zemí
Dny v týdnu
Časový harmonogram a rozvrh hodin
Jízdní řád, plánek metra
Popis cesty a orientace ve městě, jednoduchý popis
místa
Činnosti dne
V restauraci, jídlo
Zájmy a záliby
Popis osoby
Rodina
Dům, byt, vybavení bytu
Základní údaje o Španělsku a Latinské Americe
Madrid
Stravovací zvyklosti, španělská a latinskoamerická
kuchyně

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Septima

0+2 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Fonetika- procvičování výslovnosti

formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně
reaguje adekvátně a gramaticky správně
v běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Pravopis- procvičování pravopisu
Gramatika-zájmena osobní v předmětu přímém i
nepřímém, kombinace dvou zájmen v předmětu, další
nepravidelná slovesa a modální slovesa v přítomném
čase, vazba estar+gerundio,vazba tener+que, vazba hay
que+infinitiv, futuro inmediato, pretérito perfecto,
pretérito indefinido, užití slovesných časů, neurčitá
zájmena a příslovce, záporná zájmena a příslovce,
spojovací výrazy por que a es que
Lexikologie-ustálená spojení, antonyma a synonyma
dle probíraných témat

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Průřezová témata

Osobní dopis
Pozvání, pozvánka
Nápisy
Cestovní itinerář

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a reálie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související

Průřezová témata

Datum, měsíce, roční období
Program kulturních zařízení, plakáty
Nákupy, druhy nákupních míst
Volný čas
Pozvánka
Telefonické rozhovory
Krajina a příroda
Vlastnosti věcí
Španělské autonomní oblasti
Svátky a zvyky
Hudba a malířství
Vybraná velká města

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Oktáva

2 týdně, V
Jazykové prostředky a funkce
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

vysvětlí gramaticky správně své názory a
stanoviska v běžných, každodeních situacích
užitím jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků

Fonetika-výslovnostní rozdíly ve španělsky mluvících
zemích
Gramatika- ukazovací zájmena "este" , "ese" , " aquel",
vztažná zájmena, samostatná přivlastňovací zájmena,
srovnávání adjektiv
a adverbií, datum, futuro, imperfecto, trpný rod,
subjuntivo de presente, podmínka reálná v přítomnosti
a budoucnosti, vyjádření vlastnosti trvalé a přechodné
Lexikologie-ustálená spojení, antonyma a synonyma
dle probíraných témat

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Kvinta
Morfologie I

Komunikativní funkce jazyka a typy textů
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Jízdní a letecké řády
Jízdenka, letenka





užívá různé techniky čtení dle typu textu a
účelu čtení
využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
Průřezová témata

Literární texty
Novinové články

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy a reálie
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Sporty
Zákazy a příkazy
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se Imatrikulace
Cestování
slovní zásobou na běžná témata
Média
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu Části lidského těla, u lékaře
Stručný přehled dějin Španělska a Latinské Ameriky
na běžné a známé téma
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, Vybraná díla španělské a latinskoamerické literatury
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Ruský jazyk volitelný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Ruský jazyk volitelný
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Ruský jazyk volitelný je tříletý seminář, který se realizuje v sextě až oktávě osmiletého studia.
Předmět je vyučován s následující časovou dotací: Sexta – 2 hodiny, Septima - 0+2 hodiny,

Oktáva – 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky ruského jazyka jako třetího cizího jazyka je osvojení mluvené i psané podoby
ruského jazyka od úplných začátků po úroveň A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky a poskytnout žákům nástroj další možné komunikace. Dosažená úroveň jim
umožní komunikovat v každodenních situacích a poskytne jim solidní základ pro další
studium. Obsah učiva je koncipován tak, aby žáci mohli v ruském jazyce rovněž získávat
informace z ruských zdrojů a médií čtením i poslechem a aby také pronikli do kultury ruského
národa a rozdílného myšlení, které jazyk v řeči zrcadlí, a byli schopni navazovat nejen osobní,
ale i pracovní vztahy v době, kdy znovu objevujeme důležitost ruských trhů.
Výuka ruského jazyka přispívá k zachování jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: střídání různých metod a forem práce, práce s různými zdroji informací,
mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: práce se slovníky, samostatná práce, debata, soutěž
Kompetence komunikativní: aktivní komunikace, diskuse s vyučujícím, párová konverzace,
skupinová práce, formulace a obhajoba vlastního názoru
Kompetence sociální a personální: spolupráce ve dvojicích a ve skupinách, cílené střídání rolí
ve skupinách, motivace, povzbuzování slabších žáků, hodnocení a sebehodnocení žáků,
příjemné prostředí a zdravé klima v kolektivu
Kompetence občanské: simulace možných situací praktického života, srovnávání životního
stylu, zvyků a obyčejů u nás a v Rusku, vysvětlování kulturních, geografických a
ekologických rozdílů, výchova k toleranci
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování - nejspolehlivější záruka
úspěchu, motivace žáků k aktivnímu přístupu k učení, snaha vést žákyy k objektivnímu
hodnocení vlastních výkonů

Sexta

2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


reaguje adekvátně a gramaticky správně v

Učivo
Základní poučení o přízvuku, rozlišování přízvučných a
nepřízvučných slabik, pohyblivý přízvuk, výslovnost

běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

nepřízvučných samohlásek, výslovnost tvrdých a
měkkých souhlásek
Intonace tázacích, oznamovacích a zvolacích vět,
změny intonace otázek podle jejich smyslu
Čtení a psaní písmen azbuky, pořadí písmen azbuky,
funkce jotovaných písmen
Pravopis záporu u sloves, pravopis jmen příslušníků
národů
Skloňování podstatných jmen, oslovení, podstatná
jména po číslovkách
Zájmena přivlastňovací
Číslovky 1-900
Slovesa 1. a 2 .časování v přítomném čase
Některé slovesné vazby odlišné od češtiny

Komunikativní funkce jazyka
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma



Průřezová témata

Představení, pozdravy při setkání a při loučení
Telefonický rozhovor
Pozvání, poděkování, odmítnutí, omluva
Překonávání jazykových obtíží

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Septima

0+2 týdně, V

Pozdravy
Rodina, profese, domácí zvířata
Státy, jejich obyvatelé a jazyky
Dny v týdnu, školní předměty
Přejatá slova, jména po otciJá a moje rodina
Setkání s přáteli, na návštěvě
Práce a povolání
Každodenní život

Přesahy do

Přesahy z

Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Intonace různých typů otázek
Výslovnost zakončení zvratných sloves, výslovnost
tvrdých a měkkých souhlásek
Zájmena osobní
Zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové
souhlásky, minulý čas sloves, vyjádření vykání
Řadové číslovky, vyjadřování data
Skloňování zájmen кто, что
Další vzory podstatných jmen

Komunikativní funkce jazyka
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Průřezová témata

Seznamování, dopisování, psaní adresy
Seznamovací inzerát, odpověď na inzerát
Vyjádření radosti, údivu, potěšení, politování
Vyjadřování dojmů z divadelního představení

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

jednoduše a souvisle popíše své okolí, své
zájmy a činnosti s nimi související
Průřezová témata

Volný čas a zábava
Kino, divadlo, hudba
Škola- předměty, známky, rozvrh hodin, orientace ve
školní budově

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě

Oktáva

2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:


vysvětlí gramaticky správně své názory a

Učivo
Výslovnost ч, щ, vэslovnost pшedloћkovэch spojenн
Pohyblivэ pшнzvuk sloves, pohyblivэ pшнzvuk



stanoviska písemnou i ústní formou a v
krátkém a jednoduchém projevu na téma
osobních zájmů nebo každodenního života
reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů

Průřezová témata

podstatnэch jmen stшednнho rodu
Intonace souvмtн
Pravopis и/ы
Časování dalších nepravidelných sloves
Podstatná jména životná a neživotná ,pohyblivé o/e u
podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
středního rodu, nesklonná podstatná jména
Vazby s předložkami после а по
Věty se spojkou потому что
Věty se slovy можно а нельзя

Přesahy do

Přesahy z
Ruská konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Komunikativní funkce jazyka
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

využívá různé druhy slovníků při čtení
nekomplikovaných faktografických textů
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý, méně náročný autentický text se
slovní zásobou na běžná témata
Průřezová témata

Vyjádření možnosti, nemožnosti a zákazu
Vyjádření příčiny
Vyjádření radosti a lítosti
Vyjádření srovnání

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Přesahy z
Ruská konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické
okruhy

Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Nákupy
Orientace ve městě, prohlídka pamětihodností - Praha,
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
Moskva, Petrohrad
rozliší hlavní informace
Cestování a doprava
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Přesahy do

Přesahy z
Ruská konverzace II.
oktáva
Komunikační situace a tematické

Žijeme v Evropě

okruhy

Latinský jazyk volitelný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Latinský jazyk volitelný:
A. Časové a organizační vymezení:
Latinský jazyk volitelný je tříletý seminář, který se realizuje v rozsahu 2 hodin týdně ve 2. až
4. ročníku (resp. sextě až oktávě) poté, co frekventanti kursu absolvovali povinný roční kurs
předmětu Latinský jazyk.
B. Obsahové vymezení semináře :
Záměrem vyučujících latiny při okleštěném počtu hodin po roce 1948 je dát svým žákůmům
už nikoli dokonalou jazykovou výbavu a povědomí o výjimečných typech flexe, ale solidní
přehled gramatické struktury studovaného i mateřského jazyka a vědomí etymologických
souvislostí a s tím spojenou schopnost odhadu při překladu z latiny do češtiny.
Cílem je rovněž prohloubit zájem o antické reálie, zejména o kulturu, umění, historii a
mytologii, jež tvoří základ evropského kulturního dědictví.
Seminář má prokázat, že latina je i moderním komunikačním jazykem pro vzdělané lidi z
celého světa - cf.webové stránky univerzit, latinské rádio atp.
Žádoucím výstupem ze semináře je, aby absolvent byl s to s použitím slovníku přeložit
latinský text včetně jednodušších originálních pasáží a interpretovat jej.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: zvládnutí a pochopení slovesného i jmenného paradigmatického
systému, překlad českých textů do latiny
Kompetence k řešení problémů: samostatný překlad textu, pokus o přebásnění textu
Kompetence komunikativní: memorování a přednes kratších rytmizovaných pasáží, správná
výslovnost latinského textu
Kompetence sociální a personální: účast v Certamen Latinum
Kompetence občanské: diskuse o hodnotách antické společnosti, utváření vlastních postojů
Kompetence k podnikavosti: tříbení logického myšlení

Sexta

2 týdně, V
Morfologie I.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

ovládá středoevropský typ latinské výslovnosti
chápe metajazyk lingvistického textu
ovládá pravidelné tvary deklinační a
konjugační

Průřezová témata

Opakování : Substantiva 1. a 2.deklinace
Adjektiva 1. a 2.deklinace
Indikativ préz., impf. a fut.I. sloves 1. konjugace
Substantiva a adjektiva 3. deklinace
Substantiva 4. a 5. deklinace
Prézentní kmen všech konjugací
Deponentia
Číslovky

Přesahy do

Přesahy z
Latinský jazyk
kvinta
Morfologie

Syntax I.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

chápe metajazyk lingvistického textu
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Struktura jednoduché věty
Ablativ časový, genitiv a dativ posesívní
Komparace
Zákaz, přání pomocí konjunktivů prézentního kmene
Účelové věty

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Přesahy z
Latinský jazyk
kvinta
Syntax

Překlad a interpretace textu I.
Očekávané výstupy
Žák:


reaguje adekvátně a gramaticky správně v

Učivo
Překlad školsky upravovaných textů, zjednodušených a
orientovaných na probíranou gramatiku

běžných, každodenních situacích užitím
Pro zpestření vřazeny např. texty z finského rádia
jednoduchých, vhodných výrazů a
Nuntii Latini, latinské anekdoty atd.
frazeologických obratů
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
ovládá středoevropský typ latinské výslovnosti
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury









Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Septima

0+2 týdně, V
Morfologie II.
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo
Demonstrativa, relativa, interrogativa, indefinita
Perfektní a supinový kmen slovesný
Participia perfekta a futura
Infinitivy perfekta a futura
Vybraná nepravidelná slovesa

chápe metajazyk lingvistického textu
ovládá pravidelné tvary deklinační a
konjugační

Syntax II.
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
vysvětlí frekventovaná přejatá slova latinského
původu v češtině

Průřezová témata

Hypotetické souvětí
Systém zákazů a přání v latině
Cum historicum
Souslednost časová
Infinitivní vazby
Ablativ absolutní
Gerundivum, gerundium

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura

Přesahy z

septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Překlad a interpretace textu II.
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Překlad obtížnějších i obsáhlejších školsky upravených
textů
překládá jednoduché latinské syntaktické
Ukázky z tzv. Latinitas nova
struktury
vysvětlí frekventovaná přejatá slova latinského
původu v češtině
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
interpretuje v češtině obsah latinského textu
přiměřené obtížnosti
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z



Oktáva

2 týdně, V
Syntax III.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

chápe metajazyk lingvistického textu
překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
Průřezová témata

Kauzální věty
Časové věty
Účinkové věty, věty obavné a zabraňovací
Přípustkové věty
Nepřímá řeč

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Překlad a interpretace textu III.
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:





sestaví se slovníkem krátký text v latině
(pozvánku, curriculum vitae atd.)
interpretuje v češtině obsah latinského textu
přiměřené obtížnosti
pracuje se sekundární literaturou oboru a
používá další informační zdroje
sestaví a přednese v češtině referát na téma
antických reálií
Průřezová témata

Překlad delších vybraných originálních pasáží římských
autorů i českých latinsky píšících autorů
Elegické distichon- recitace, memorování
Překlad neolatinských textů
Pokusy o přebásnění textu

Přesahy do

Přesahy z

Seminář matematicko-fyzikální
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Seminář matematicko- fyzikální
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Seminář matematicko-fyzikální je volitelný předmět vyučovaný v sextě šestiletého studia, v sextě
osmiletého studia a ve druhém ročníku čtyřletého studia ve dvouhodinovém bloku jedenkrát týdně.
Výuka probíhá převážně v odborné učebně fyziky, která je uzpůsobena k frontální výuce, k
demonstračním experimentům i praktickým žákovským měřením. Využívána je také počítačová
učebna.
B. Obsahové vymezení předmětu
Seminář navazuje na učivo matematiky a fyziky kvinty. Toto učivo je rozšířeno o kapitoly z historie,
doplněno užitím výpočtové techniky, ve fyzikální části se obsah soustřeďuje na provádění
jednoduchých měření.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:

Kompetence k učení: řešení matematických úloh a hříček, řešení úloh umožňujících poznat
podstatu fyzikálních jevů, fyzikální experimenty ověřující poznatky
Kompetence komunikativní: diskuse o problému, argumentace a protiargumentace
Kompetence k řešení problémů: řešení nejednoznačných úloh, pokusy o vytváření hypotéz
řešení
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, debata, přijetí názoru jiného

Kompetence k podnikavosti: seriózní práce, příprava do hodin

Sexta

2 týdně, V
Číslo a číselné soustavy
Očekávané výstupy
Žák:


zapisuje čísla v soustavách o různém základu

Učivo
Historie čísel
Číselné soustavy o různých základech

Fyzikální veličiny a jejich jednotky
Očekávané výstupy
Žák:


rozliší skalární veličiny od vektorových a
využívá je při řešení fyzikálních problémů a
úloh

Učivo
Historie vzniku soustavy SI
Jednotky soustavy SI
Převody jednotek

Měření základních fyzikálních veličin
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Měření hmotnosti, délky, obsahu plochy, hustoty

měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými
metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky
měření

Zkoumání základních fyzikálních zákonů a jevů
Očekávané výstupy
Žák:


měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými
metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky
měření

Učivo
Studium tření
Studium mechanické energie
Ověření Archimedova zákona

Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa
Očekávané výstupy
Žák:



využívá (Newtonovy) pohybové zákony k
předvídání pohybu těles
užívá základní kinematické vztahy při řešení
problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a
rovnoměrně zrychlených/zpomalených

Učivo
Určení polohy hmotného bodu
Kinematika a dynamika hmotného bodu
Moment setrvačnosti
Mechanická energie a její vzájemné přeměny

Hydrostatika a hydrodynamika
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Pascalův zákon
Archimédův zákon
užívá základní pojmy a vztahy hydrostatiky
Rovnice kontinuity
kapalin
užívá základní pojmy a vztahy hydrodynamiky Bernouliho rovnice
Obtékání tělesa kapalinou
kapalin

Výrazy
Očekávané výstupy
Žák:


provádí správně operace s mnohočleny a
lomenými výrazy

Učivo
Mnohočleny
Lomené výrazy
Operace s nimi

Rovnice a jejich soustavy
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, Úlohy vedoucí na řešení lineárních a kvadratických
řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech rovnic
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje
řešení lineárních a kvadratických rovnic a
jejich soustav

Možnosti využití PC v matematice
Očekávané výstupy
Žák:


využívá vhodného softwaru k řešení
matematických a fyzikálních úloh

Učivo
Seznámení s matematickým softwarem dle
momentálních možností školy
Práce s internetovými zdroji

Trojúhelník
Očekávané výstupy
Žák:



sestrojí trojúhelník ze zadaných parametrů
provádí výpočty v trojúhelníku užitím
platných matematických vět

Učivo
Konstrukce trojúhelníka
Typy trojúhelníků
Užití Pythagorovy a Euklidovy věty
Sinová a kosinová věta

Možnosti využití PC ve fyzice
Očekávané výstupy
Žák:


využívá vhodného softwaru k řešení
matematických a fyzikálních úloh

Učivo
Seznámení s fyzikálním softwarem dle momentálních
možností školy
Práce s internetovými zdroji-využití pro základy

astronomie

Efektivní numerické výpočty
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Počítání zpaměti
Odhad výsledku
odhaduje výsledky numerických výpočtů a
efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor Výpočet užitím kalkulátoru
Posouzení přesnosti výsledku
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Přesahy do
Fyzika oktáva –astrofyzika

Přesahy z
Fyzika – kvinta : kinematika,
hydromechanika,
sexta:molekulová fyzika
Matematika –kvinta:Číselné obory,
výrazy, rovnice,elementární
geometrie

Seminář biologicko-chemický
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář biologicko-chemický
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Seminář biologicko-chemický patří mezi jednoleté volitelné předměty.
Jeho výuka je realizována v sextě v rozsahu 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen především
na praktické činnosti v chemii a biologii.
Výuka probíhá v odborných učebnách chemie a biologie, které jsou vybaveny potřebnou
didaktickou technikou a jsou uzpůsobeny zároveň jako laboratoře.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem semináře je upevnit a rozšířit poznatky z povinných předmětů chemie a biologie a
zdokonalit žáky v praktických dovednostech při práci v laboratoři. Důrazem na praktické
činnosti žáci intenzivněji vnímají účelnost a praktičnost přírodovědných témat. Část věnovaná
chemii zahrnuje sérii praktických úloh z obecné a anorganické chemie, procvičování
základních chemických výpočtů a jejich aplikaci při řešení konkrétních praktických problémů.
V části věnované biologii se žáci zdokonalují v práci s mikroskopickou technikou při
pozorování a studiu stavby těla vybraných skupin rostlin a živočichů. Dále se zdokonalují v
praktickém určování a poznávání zástupců rostlin a živočichů. Předmět umožňuje lepší
individuální přístup k žákům a podporuje práci ve skupinách.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:

Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné literatury, třídění
informací, zdokumentování pozorování a experimentu
Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití
různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, objevování různých
variant řešení úloh
Kompetence sociální a personální: respektování názoru jiného, aktivní spolupráce, debata,
argumentace a protiargumentace
Kompetence občanské: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup a tvořivost žáků

Sexta

2 týdně, V
Praktická biologie
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci
rostlinných orgánů
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
rostlinné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
pozná a pojmenuje (s možným využitím
různých informačních zdrojů) významné
živočišné druhy a uvede jejich ekologické
nároky
Průřezová témata

Učivo
Rostlinná pletiva a rostlinné orgány
Pozorování a popis vnitřní stavby rostlinných pletiv a
orgánů
Pozorování a popis tělesné stavby vybraných skupin
živočichů
Praktické určování rostlin
Praktické poznávání živočichů

Přesahy do

Přesahy z

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Praktická chemie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:





využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
využívá chemické názvosloví při popisu
sloučenin
prakticky ověřuje správnost řešení problémů,
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení chemické laboratoře, dodržuje
vymezená pravidla

Vybrané praktické úlohy z obecné a anorganické
chemie
Stechiometrické výpočty

Anglická konverzace I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Anglická konverzace I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Anglická konverzace I. je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje v septimě osmiletého
studia. Vyučuje se dvě hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky je upevnění a prohloubení jazykových znalostí a kompetencí v oblasti
konverzace a slovní zásoby v běžných tematických okruzích s přihlédnutím k reáliím anglicky
mluvících zemí. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - poslech, čtení,
různé formy ústního i písemného projevu tak, aby žáci zvládli maturitu vyšší úrovně,
popřípadě byli připraveni na studium anglistiky i jiných oborů, kde je vyžadována znalost
anglického jazyka.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava a realizace
prezentace a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, rozvíjení
mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: skupinová práce, referáty, vlastní prezentace, samostatná
práce s textem a jeho částmi, účast v soutěžích
Kompetence komunikativní: mluvní cvičení, rozhovory a konverzace na dané téma, diskuse
se spolužáky i vyučujícím, formulace a obhajování vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve dvojicích i větších skupinách, hodnocení práce

vlastní i ostatních spolužáků, motivace, povzbuzování slabších spolužáků
Kompetence občanské: srovnávání životního stylu u nás a v anglicky mluvících zemích,
zaujímání stanoviska ke společenským, kulturním, geografickým a ekologickým rozdílům, jež
mohou žáci osobně vnímat i při pravidelných zájezdech do Velké Británie
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování je zárukou úspěchu; aktivní
znalost anglického jazyka výrazně zvýší možnost uplatnění žáků na mezinárodním trhu práce

Septima

0+2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informaci
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
Průřezová témata

Rozšiřování slovní zásoby, tvoření slov a stavba slov
Méně frekventované slovní druhy a jejich využití
(číslovky, příslovce, spojky a spojovací výrazy,
předložky a předložková spojení)
Význam a využití frázových sloves
False friends - podobně znějící slova s odlišným
významem v češtině a v angličtině

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
2. ročník
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Lexikologie II
Sociální komunikace

Komunikativní funkce jazyka
Očekávané výstupy
Žák:




porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího
obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní
a doplňující informaci
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,

Učivo
Nácvik modelových konverzačních situací
- pozvání na kulturní akci - přijetí, odmítnutí
- objednávání jídla v restauraci, nakupování, stížnost
- rezervace jízdenek, pobytu
- poslech hlášení na letišti / na nádraží
- přivítání, loučení, pozdrav / dopis z dovolené













identifikuje různý styl, citové zabarvení,
- situace na úřadě, kancelářské předměty
názory a stanoviska jednotlivých mluvčí
- služby na poště
- návštěva lékaře - rozhovor
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje
se získanými informacemi
odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
přednese souvislý projev na zadané téma
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Sociální komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí

Přesahy do
Český jazyk a literatura
1. ročník
Sloh: styl prostě sdělovací

Přesahy z
Český jazyk a literatura
1.ročník
Sloh: Stylistika
2. ročník
Sloh Popis

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Kultura a zábava
Sporty a hry
vyhledá a shromáždí informace z různých
textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje Nakupování, obchody a služby
Cestování a turistika
se získanými informacemi
Jídlo a pití
využívá různé druhy slovníků, informativní
Oblečení a móda
literaturu, encyklopedie a média
Zdraví a nemoci
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
Média a komunikace
jazyce
přednese souvislý projev na zadané téma
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Přesahy do
IKT

Přesahy z

Oktáva
VÝCHOVA
Moderní technologie
Sociální komunikace
Internet
Spolupráce a soutěž
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Mediální produkty a jejich význam

Německá konverzace I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Německá konverzace I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Německá konverzace I je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje v septimě osmiletého
studia s dotací 0+2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky je upevnění a rozšíření gramatického učiva a slovní zásoby v běžných
tematických okruzích s přihlédnutím k reáliím německy mluvících zemí. Systematicky jsou
rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - poslech, čtení, různé formy ústního i písemného
projevu tak, aby žáci zvládli maturitu nižší či vyšší úrovně, popřípadě byli připraveni na
studium germanistiky i jiných oborů, kde je vyžadována znalost německého jazyka. Pro
soukromý a budoucí profesní život žáků je znalost jazyka našich sousedů rovněž velkou
výhodou.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: střídání různých metod a forem práce, práce s různými zdroji informací,
mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: práce se slovníky, samostatná práce, debata, soutěž
Kompetence komunikativní: aktivní komunikace, diskuse s vyučujícím, párová konverzace,
skupinová práce, formulace a obhajoba vlastního názoru

Kompetence sociální a personální: spolupráce ve dvojicích a ve skupinách, cílené střídání rolí
ve skupinách, motivace, hodnocení a sebehodnocení žáků, příjemné prostředí a zdravé klima
v kolektivu
Kompetence občanské: simulace možných situací praktického života, srovnávání životního
stylu, zvyků a obyčejů u nás a v německy mluvících zemích, vysvětlování kulturních,
geografických a ekologických rozdílů, výchova k toleranci
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování - nejspolehlivější záruka
úspěchu

Septima

0+2 týdně, V
Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích
formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Životopis
Plány do budoucna
Volný čas a koníčky
Rodina a příbuzenstvo
Bydlení
Prázdniny, cestování
Oblečení a móda
Nakupování
Sport a fitnes
Škola
Počasí
Stravování
Kultura a umění

Přesahy do

Přesahy z

Francouzská konverzace I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Francouzská konverzace I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Francouzská konverzace I. je realizována jako volitelný předmět v septimě osmiletého studia
s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Francouzská konverzace I. je prohloubení jazykových znalostí a kompetencí
v oblasti konverzace a slovní zásoby. Tento předmět je určen pro žáky septimy osmiletého
studia.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: individuální i skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace na dané téma
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve francouzsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací a
miniprojektů
Septima

0+2 h týdně, V
Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:


zapojí se, případně s menšími obtížemi, do
rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a
známé téma v předvídatelných každodenních
situacích

Učivo
Osobní charakteristika a rodina (osobní údaje, popis
osoby, zájmy, volný čas, denní program, rodinné
vztahy, budoucí povolání)
Bydlení (můj domov, typy bydlení)
Obchody a služby (druhy obchodů a zboží,
nakupování, služby)



formuluje svůj názor ústně i písemně na
jednoduché, běžné téma srozumitelně,
gramaticky správně a stručně

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Stravování (druhy a skladba jídel, recepty,
stravovací národní zvyklosti, objednání jídla, typy
stravovacích zařízení)
Péče o zdraví, sport (lidské tělo, nemoci, úrazy,
návštěva u lékaře, zdravý životní styl, sportovní
činnosti)
Cestování (dopravní prostředky, ubytování, itinerář,
orientace v městě, jednání na policii)
Zvyky, svátky, tradice
Přesahy do
Přesahy z

Český jazyk a literatura
Sexta
Lexikologie II

Španělská konverzace I.
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Španělská konverzace I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Španělská konverzace I. je realizována jako volitelný předmět v septimě osmiletého studia
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Španělská konverzace I. je prohloubení jazykových znalostí a kompetencí v
oblasti konverzace a slovní zásoby.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: individuální i skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace na dané téma
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve španělsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národ

Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací
Septima

0+2 týdně, V
Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Osobní charakteristika a rodina (osobní údaje, popis
osoby, zájmy, volný čas, denní program, rodinné
vztahy, budoucí povolání)
zapojí se, případně s menšími obtížemi,
do hovoru s rodilými mluvčími na běžné a Bydlení (můj domov, typy bydlení)
známé téma v předvídatelných
Obchody a služby (druhy obchodů a zboží, nakupování,
každodenních situacích
služby)
formuluje svůj názor na jednoduché,
Stravování (druhy a skladba jídel, recepty, stravovací
běžné téma srozumitelně, gramaticky
národní zvyklosti, objednání jídla, typy stravovacích
správně a stručně
zařízení)
Péče o zdraví, sport (lidské tělo, nemoci, úrazy,
návštěva u lékaře, zdravý životní styl, sportovní
činnosti)
Cestování (dopravní prostředky, ubytování, itinerář,
orientace v městě, jednání na policii)
Zvyky, svátky, tradice

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Český jazyk a literatura
Sexta
Sociální komunikace
Lexikologie II

Seminář z občanského a společenskovědního základu I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z občanského a společenskovědního základu I. (dále
SOSVZ I.)
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
SOSVZ I. je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje ve 3. ročníku, respektive v septimě
v rozsahu 2 hodiny týdně.
Předmět navštěvují žáci ze všech tříd předposledního studijního ročníku.
B. Obsahové vymezení předmětu:

Volitelný předmět SOSVZ I. má doplňovat a rozšiřovat základní učivo, vyučující
společenských věd se tedy dohodli, že první rozsáhlý blok věnují sociologii, jejíž
problematika si zaslouží více místa, než jsme jí mohli poskytnout v základním penzu učiva,
a náplní druhého bloku učiva je neformální logika, jež má pomoci žákůmům jak v logické
struktuře vlastních úvah, tak ve správné argumentaci či odhalování chyb v ní. V těchto
pasážích se předmět stýká a doplňuje s výukou rétoriky ve 2. a 3. ročníku českého jazyka.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení: frontální i skupinová výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problém: domácí práce s literaturou, samostatná práce
Kompetence komunikativní: argumentace, debata, prezentace vlastní práce
Kompetence personální a sociální: týmová práce, prezentace vlastní práce
Kompetence občanské: účast na charitativních, kulturních či společenských akcích, besedy s
osobnostmi veřejného života
Kompetence k podnikavosti: argumentace, prezentace vlastní práce
Septima

0+2 týdně, V
Sociologie
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Dějiny klasické sociologie
Moderní sociologické směry
posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i
Interakce, komunikace, jazyk, dramaturgická sociologie
společenském vývoji, rozlišuje změny
Společnost, kultura a příroda; biologický versus
konstruktivní a destruktivní
kulturní determinismus
objasní, jaký význam má sociální kontrola ve
Sociální organizace
Sociální struktura, sociální mobilita
skupině a větších sociálních celcích
Rodina
objasní podstatu některých sociálních problémů
Sociální deviace
současnosti a popíše možné dopady sociálně- Metody a techniky sociologického výzkumu
patologického chování na jedince a společnost Současné globální trendy a problémy
respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu
Rozšíření učiva psychologie
příslušníků různých sociálních skupin
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sociální komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk
oktáva
Konverzační okruhy

rozdílů
Psychosociální aspekty
interkulturality
Vztah multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí

Neformální logika
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
rozliší správný a nesprávný úsudek
volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje
partnera a publikum; rozeznává manipulativní
komunikaci a dovede se jí bránit

Průřezová témata

Předmět a povaha logiky
Historie logiky
Pojem
Soud; illace
Úsudek
Sylogismus
Argumentace a kvaziargumentace

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace

Přesahy z
Český jazyk a literatura
sexta
Praktický řečnický výcvik
Matematika
kvinta
Výroky a operace s nimi
Logika pro OSP
oktáva
Analytické myšlení

Seminář z dějepisu I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z dějepisu I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Seminář z dějepisu I. patří mezi volitelné předměty a je vyučován v septimě
osmiletého studia. Výuka je realizována v běžné učebně, doplňována hodinami v učebně
multimediální. Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován projektovými
metodami, skupinovou prací i samostatnými pracemi žáků. Hodinová dotace předmětu je
0 + 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem semináře je seznámit žáky s hlavními pojmy základních pomocných věd historických, s
metodami práce, historií oboru. Výuka je doplňována i samostatnou prací žáků. Během studia
si žáci připravují i samostatné referáty vztahující se k libovolným historickým událostem, ty
pak představují ostatním formou multimediálních prezentací, případně doplňují tematicky

zaměřenými filmy
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, žákovské referáty a navazující
diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: referáty, účast v soutěžích a projektech, samostatná domácí
práce různého rozsahu, prezentace vlastní práce, studium historických pramenů různé povahy
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, referáty, formulace vlastních
názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, historické exkurze, hodnocení práce
spolužáků, práce s dokumenty
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, portréty významných
osobností
Kompetence k podnikavosti: soustavnou přípravou a vyhledáváním informací rozvíjí svou
osobnost, prezentací svých referátů se připravuje na další studium

Septima

0+2 týdně, V
Pomocné vědy historické
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

charakterizuje smysl historického poznání a
jeho povahu jako poznání neuzavřeného a
proměnlivého
rozlišuje různé zdroje historických informací,
způsob jejich získávání a úskalí jejich
interpretace
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Charakteristika nejvýznamnějších PVH, terminologie,
historie oboru, přínos pro současnost ( diplomatika,
kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika,
numizmatika, paleografie, chronologie, historická
metrologie, genealogie )
Tematicky zaměřené referáty a prezentace žáků

Přesahy do

Přesahy z

Seminář z geografie II.
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z geografie II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Seminář z geografie patří mezi volitelné jednoleté semináře, které
významně rozšiřují některé kapitoly učiva geografie. Seminář z geografie se realizuje
v oktávě osmiletého studia a je dotován 2 hodinami týdně. Základem výuky je podrobnější
studium vymezených oblastí učiva geografie, přičemž větší důraz je kladen na samostatné
pracovní aktivity žáků.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem výuky semináře z geografie je rozšíření znalostí o mimoevropských regionech světa a
pochopení všech specifik jednotlivých oblastí. Výuka semináře rozšiřuje celkové vědomosti
žáků, učí je chápat dané jevy v historických souvislostech. Obsahem semináře
je také podrobnější studium místní krajiny s cílem vytváření větších a trvalejších vazeb k
místnímu regionu. Je také vhodnou přípravou k maturitě.
C. Výchovná a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, aktuality, žákovské referáty,
novinové články, studium odborné geografické literatury, práce s geografickými časopisy,
vytváření komplexního pohledu na danou problematiku
Kompetence k řešení problému: geografické soutěže, seminární práce, prezentace vlastní
práce, samostatné řešení problémů
Kompetence komunikativní: rozbory a diskuse na vybranou tématiku, vytváření vlastních
postojů a názorů, formulace vlastních řešení jednotlivých problémů
Kompetence sociální a personální: vytváření aktivní pracovní atmosféry, spolupráce při řešení
problémů, hledání nejlepších východisek.
Kompetence občanské: zeměpisné exkurze, besedy, rozhovory, přednášky, aktivní poznávání
místní krajiny
Kompetence k podnikavosti: cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní
předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření.

Oktáva

2 týdně, V
Amerika - regionální geografie
Očekávané výstupy
Žák:









Učivo

rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry
a rozpozná vztahy mezi nimi
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
náboženská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob života a životní úroveň v
kulturních regionech světa
zhodnotí některá rizika působení přírodních a
společenských faktorů na životní prostředí v
lokální, regionální a globální úrovni
rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

USA - přírodní podmínky
- nerostné suroviny
- státní zřízení, obyvatelstvo
- hospodářské oblasti
Kanada - přírodní podmínky
- nerostné suroviny
- státní zřízení, obyvatelstvo
- hospodářské oblasti
Latinská Amerika
- celkový přehled
- charakteristika vybraných států
- Brazílie
- Mexiko
- Argentina

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Asie - regionální geografie
Očekávané výstupy
Žák:





rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry
a rozpozná vztahy mezi nimi
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
náboženská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob života a životní úroveň v
kulturních regionech světa
rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou

Učivo
Asie
- celkový přehled
- přírodní podmínky
- centrální a východní Asie
- charakteristika vybraného státu /Japonsko/
- charakteristika vybraného státu /Čína/
- jižní a jihovýchodní Asie
- charakteristika vybraného státu /Indie/
- jihozápadní a západní Asie
- charakteristika vybraného státu /Izrael/



dimenzi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Afrika - regionální geografie
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

Afrika
rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry - celkový přehled
- přírodní podmínky
a rozpozná vztahy mezi nimi
- socioekonomická charakteristika makroregionu
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
- charakteristika vybraného státu /JAR/
náboženská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob života a životní úroveň v
kulturních regionech světa
rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů

Austrálie a Oceánie - regionální geografie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Austrálie
rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry - fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika







a rozpozná vztahy mezi nimi
Oceánie
- základní členění
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
- charakteristika vybraného státu /Nový Zéland/
náboženská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob života a životní úroveň v
kulturních regionech světa
rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná

Antarktida - regionální geografie
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Antarktida
rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry - fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
kontinentu
a rozpozná vztahy mezi nimi
lokalizuje na mapách makroregiony světa,
vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní,
kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a
jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Aplikovaná geografie
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

lokalizuje na politické mapě světa hlavní
aktuální geopolitické problémy a změny s
přihlédnutím k historickému vývoji
zhodnotí některá rizika působení přírodních a
společenských faktorů na životní prostředí v
lokální, regionální a globální úrovni
Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Politická mapa světa
Změny na politické mapě světa
Hospodářská mapa světa
Globální problémy lidstva

Přesahy do

Přesahy z

Člověk a životní prostředí

Místní krajina
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

Místní krajina
rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry - fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika
místního regionu
a rozpozná vztahy mezi nimi
- životní prostředí Otrokovic a okolí
vymezí místní region (podle bydliště, školy)
- rozvojové změny místního regionu
na mapě podle zvolených kritérií, zhodnotí
- zeměpisná vycházka
přírodní, hospodářské a kulturní poměry
mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním
celkům a regionům
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
Životní prostředí regionu a České
republiky

Seminář z matematiky I.
Charakteristika předmětu
Seminář z matematiky I.

A. Časové a organizační vymezení předmětu Seminář z matematiky I.
Předmět Seminář z matematiky I. se vyučuje jako volitelný předmět septimě osmiletého studia v
rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka je realizována v běžných učebnách. Základem výuky je
zopakování znalostí učiva daného celku formou samostatné práce žáků doplněné výkladem učitele.
B. Obsahové vymezení předmětu
Hlavní náplní tohoto semináře je zopakování a rozšíření základního učiva matematiky předcházejících
dvou ročníků. Učivo je zopakováno teoreticky i prakticky na jednodušších úlohách a pak rozšířeno o
aplikace na složitější úlohy. Jsou zařazovány také příklady komplexnějšího typu, při jejichž řešení je
využíváno znalostí více celků učiva matematiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby hledali všechna možná
řešení daného problému.
C. Výchovně vzdělávací strategie

O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení úkolů, využití různých postupů a vyhodnocení
jejich výhod a nevýhod
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím s použitím správné terminologie,
výstižná a logická formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, tolerance názoru druhých
Kompetence občanská: řešení příkladů zadávaných na základě konkrétní situace
K podnikavosti: proaktivní přístup, dosažení cílů, rozvoj osobního i odborného potenciálu

Septima

0+2 týdně, V
Výroky a operace s nimi
Očekávané výstupy
Žák:




rozliší správný a nesprávný úsudek
užívá správně logické spojky a kvantifikátory
vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich
pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná
tvrzení

Učivo
Výroky jednoduché a složené, negace výroků
Tabulky pravdivostních hodnot složených výroků
Úsudky

Množiny a operace s nimi
Očekávané výstupy
Žák:





užívá správně logické spojky a kvantifikátory
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému
čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce
matematiky
operuje s intervaly, aplikuje geometrický
význam absolutní hodnoty

Učivo
Množina, vyjadřování množin, operace s množinami
Řešení slovních úloh na základě využití operací s
množinami

Algebraické výrazy
Očekávané výstupy
Žák:


zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost

Učivo
Mnohočleny a jejich úprava na součin
Lomené výrazy, jejich definiční obor a úprava




řešení problému
upravuje efektivně výrazy s proměnnými,
určuje definiční obor výrazu
rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a
užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při
řešení rovnic a nerovnic

Výrazy s mocninami a odmocninami

Lineární funkce, rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:








Učivo

Lineární funkce a jejich grafy, lineární funkce s
absolutní hodnotou
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
Význam grafu funkce při řešení lineárních rovnic a
řešení problému
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, nerovnic
řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech Lineární rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s
absolutními hodnotami, rovnice s parametrem
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje
řešení lineárních a kvadratických rovnic a
jejich soustav
využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic
a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů

Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:








zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému
rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a
užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při
řešení rovnic a nerovnic
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice,
řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje
řešení lineárních a kvadratických rovnic a
jejich soustav

Učivo
Kvadratická funkce a její graf. Graf funkce s absolutní
hodnotou
Význam grafu funkce při řešení kvadratických rovnic a
nerovnic
Kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou,
s parametrem
Úlohy vedoucí k řešení kvadratických rovnic, rovnice s
odmocninami

Soustavy rovnic
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Řešení soustav rovnic
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, Maticové řešení soustav rovnic
řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech Řešení soustav tří rovnic o třech neznámých pomocí
determinantů
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
analyzuje a řeší problémy, v nichž aplikuje
řešení lineárních a kvadratických rovnic a



jejich soustav
využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic
a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů

Zobrazení shodná a podobná
Očekávané výstupy
Žák:




používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a
využívá vlastnosti geometrických útvarů v
rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí
útvary
využívá náčrt při řešení rovinného nebo
prostorového problému

Učivo
Řešení úloh využívajících shodná zobrazení
Podobné zobrazení - stejnolehlost
Využití stejnolehlosti při řešení úloh

Seminář z informačních a komunikačních technologií I.
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z informačních a komunikačních technologií I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Seminář z informačních a komunikačních technologií I (dále jen SIKT) patří mezi volitelné
předměty a je realizován dvěma vyučovacími hodinami v septimě osmiletého studia. Je
zaměřen na tvorbu webových stránek s využitím různých postupů a technik, důraz je kladen i
na webdesign. Výuka probíhá v počítačových učebnách a každý žák pracuje samostatně na
svém počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu:
SIKT I umožňuje žákům dosáhnout rozšířené úrovně informační gramotnosti, získat
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními
technologiemi a orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při
práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou
efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Předmět Seminář z informačních a
komunikačních technologií I. je založen na aktivních činnostech žáků s informacemi, zejména
rychlém vyhledávání a následném zpracování informací do požadované podoby ve formě
webových stránek. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a pracovat efektivně.
Důraz je kladen na osvojení si dovedností a poznatků z oboru tvorby webových prezentací, a
to jak teoretických, tak i praktických. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné
neustále začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané. Dovednosti získané
v rámci Semináře z informačních a komunikačních technologií I. lze aplikovat ve všech
oblastech vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech
odborných vzdělávacích disciplín.

C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení:
- žák používá správné terminologie a symboliky
- pracuje s odbornou literaturou, internetem
- vyhledává a třídí, chápe a propojuje informace
Kompetence komunikativní:
- komunikuje a diskutuje
-obhajuje své názory a naslouchá názorům druhých
- řeší problémové situace
Kompetence k řešení problémů
- argumentuje, využívá přitom získané vědomosti
- nachází správné zdroje informací k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
- aktivně spolupracuje s druhými, respektuje jejich názory
- respektuje individualitu
Kompetence občanské
- využívá znalosti a vědomosti k zodpovědné přípravě na budoucí povolání
Kompetence k podnikavosti
-je aktivní a tvořivý

Septima

0+2 týdně, V
JavaScript
Očekávané výstupy
Žák:


aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů

Učivo
Syntaxe jazyka
Programování s okny
Práce s dokumentem
Zpracování řetězců
Datum a čas

Kaskádové styly
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe

Standardy CSS, vývoj CSS, syntaxe CSS
Jednotky, barvy, umístění objektů
Rozměry, okraje, rámečky
Automaticky generovaný obsah
Vizuální efekty

HTML
Očekávané výstupy
Žák:


využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky

Učivo
Standardy, organizace W3C
Historie HTML, internetu
Protokoly a služby internetu
Webdesign, pravidla tvorby webu
Webové prohlížeče
Umístění stránek
Zdrojový kód, syntaxe, validita

Seminář z chemie I.
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z chemie I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Seminář z chemie I. patří mezi jednoleté volitelné předměty. Jeho výuka
je realizována v septimě osmiletého studia gymnázia v rozsahu 0 + 2 h týdně. Výuka probíhá
v odborné učebně chemie, která je vybavena didaktickou technikou a umožňuje bezpečně
provádět vybrané praktické laboratorní úlohy.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem semináře je upevnit, prohloubit a rozšířit poznatky z povinného předmětu chemie,
současně je seminář přípravou na maturitní a přijímací zkoušky z chemie. Obsahově navazuje
na učivo chemie v kvintě a sextě, rozšiřuje vybrané kapitoly z obecné, anorganické a
organické chemie, v další části jsou žáci seznamováni se základy analytické chemie. Součástí
semináře jsou praktické úlohy, což umožňuje žákům zdokonalit se v praktických
dovednostech při práci v chemické laboratoři.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí žáků usilují vyučující následujícími
výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné literatury, třídění
informací, zdokumentování pozorování a experimentu
Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití

různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, využití různých
variant řešení úloh a jejich vyhodnocení
Kompetence sociální a personální: respektování hodnot, názorů a postojů druhých, aktivní
spolupráce, diskuse, argumentace a protiargumentace
Kompetence občanská: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu
Kompetence k podnikavosti: aktivita, tvořivost, zodpovědné plnění úkolů

Septima

0+2 týdně, V
Názvosloví anorganické chemie
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Principy názvosloví anorganických sloučenin

využívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin

Atomy a molekuly
Očekávané výstupy
Žák:



využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich
chování v chemických reakcích

Učivo
Stavba elektronového obalu
Podstata chemické vazby
Hybridizace atomových orbitalů
Teorie odpuzování elektronových párů (VSEPR)
Polarita vazby a její důsledky
Teorie molekulových orbitalů
Delokalizace chemické vazby, kovová vazba

Skupenské stavy látek (soubory molekul)
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Mezimolekulové síly
Plynné skupenství - ideální plyn
využívá odbornou terminologii při popisu
Kapalné skupenství - roztoky
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a Krystalové struktury
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich
chování v chemických reakcích
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů

Periodický systém prvků (PSP)
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
využívá znalosti o částicové struktuře látek a
chemických vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich
chování v chemických reakcích
předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v
chemických procesech na základě poznatků o
periodické soustavě prvků
Průřezová témata

Periodicita fyzikálních a chemických vlastností prvků a
jejich sloučenin

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky

Základy analytické chemie
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

Kvalitativní analytická chemie
Vážková a odměrná analýza
využívá odbornou terminologii při popisu
Analytické instrumentální metody
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
využívá znalosti základů kvalitativní a
kvantitativní analýzy k pochopení jejich
praktického významu v chemii
prakticky ověřuje správnost řešení problémů,
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení chemické laboratoře, dodržuje
vymezená pravidla
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Názvosloví organické chemie
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Principy názvosloví organických sloučenin



aplikuje pravidla systematického názvosloví
organické chemie při popisu sloučenin s
možností využití triviálních názvů

Seminář z fyziky I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z fyziky I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Seminář z fyziky I. patří k volitelným předmětům vyučovaným v septimě
osmiletého studia. Předmět je vyučován ve dvouhodinovém bloku jedenkrát týdně. Výuka
probíhá v odborné učebně fyziky, která je uzpůsobena k frontální výuce, demonstračním
experimentům i praktickým žákovským měřením.
B. Obsahové vymezení předmětu
Seminář z fyziky I. navazuje na učivo kvinty a sexty fyziky. Je určen pro žáky s hlubším
zájmem o fyziku, proto jeho obsah překračuje rámec gymnaziální fyziky. Zvolená témata mají
úzkou souvislost s běžnou praxí. Cílem je naučit žáky vnímat svět z fyzikálního pohledu.

C. Výchovné a vzdělávací strategie
O rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí žáků usilují vyučující následujícími
výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné terminologie, třídění
informací, dokumentování pozorování a experimentů
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, objevování různých
variant řešení úloh
Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití
různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence sociální a personální: respektování názorů jiného, aktivní spolupráce, debata,
argumentace a protiargumentace

Kompetence občanská: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu
Kompetence k podnikavosti: podpora aktivity a tvořivosti

Septima

0+2 hodiny týdně, V
Opakování a systematizace učiva
Očekávané výstupy
Žák:



vytváří přehledy pojmů dané fyzikální oblasti
propojuje pojmy a nachází souvislosti mezi
různými fyzikálními obory

Učivo
Pojmy, zákony, fyzikální veličiny a vztahy učiva fyziky
kvinty a sexty.

Vybrané kapitoly meteorologie
Očekávané výstupy
Žák:




klasifikuje základní typy oblaků
rozliší druhy optických jevů v atmosféře,
objasní jejich fyzikální příčinu
na základě svých znalostí a zkušeností
odhadne krátkodobý vývoj počasí

Učivo
Příčiny vzniku počasí
Klasifikace oblaků
Optické jevy v atmosféře

Vybrané kapitoly astrofyziky
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Vznik a vývoj vesmíru
Hvězdy a galaxie
popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do
Hvězdná obloha
galaxií
zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru Výzkum vesmíru
orientuje se na hvězdné obloze

Vybrané kapitoly optiky
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Objektivní optické přístroje

vysvětlí princip objektivních optických
přístrojů

Fyzika v běžném životě
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:


situace z běžného života popíše z fyzikálního
pohledu
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Aplikace fyzikálních zákonitostí na děje z běžného
života

Přesahy do
Fyzika oktáva – astrofyzika

Přesahy z
Fyzika – kvinta: hydromechanika,
sexta::molekulová fyzika a termika
,optika

Seminář z biologie I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z biologie I.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Seminář z biologie I. patří mezi jednoleté volitelné předměty. Jeho výuka
je realizována v septimě osmiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka je realizována v
odborné učebně biologie, kde jsou k dispozici sbírky přírodnin i obrazový materiál, nutný pro
doplnění výkladu učitele.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem výuky Semináře z biologie I je upevnit a rozšířit znalosti nabyté předchozím studiem
biologie. Obsahově je předmět rozdělen na tři stěžejní tematické části – první z nich se věnuje
biologii virů a prokaryoptických organismů, druhá biologii rostlin a třetí biologii živočichů.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné literatury, třídění
informací, zdokumentování pozorování a experimentu
Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití
různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, objevování různých
variant řešení úloh
Kompetence sociální a personální: respektování názoru jiného, aktivní spolupráce, debata,
argumentace a protiargumentace
Kompetence občanské: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu

Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup a tvořivost žáků

Septima

0+2 týdně, V
Biologie virů a prokaryotických organismů
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy
zhodnotí pozitivní a negativní význam virů
objasní stavbu a funkci strukturních složek a
životní projevy prokaryotních buněk
charakterizuje bakterie z ekologického,
zdravotnického a hospodářského hlediska

Stavba, fyziologie a rozdělení virů
Stavba, fyziologie a systém prokaryot

Fyziologie rostlin
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

objasní princip životních cyklů a způsoby
rozmnožování rostlin
posoudí vliv životních podmínek na stavbu a
funkci rostlinného těla

Fotosyntéza, heterotrofní výživa rostlin
Vodní režim rostlin
Růst rostlin
Rozmnožování rostlin

Ekologie rostlin
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Rostliny a prostředí
zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných Rostlinné populace a společenstva
Fytogeografie
druhů a možnosti jejich ochrany
používá správně základní ekologické pojmy
objasňuje základní ekologické vztahy
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Morfologie a fyziologie živočichů
Očekávané výstupy
Žák:



popíše evoluci a adaptaci jednotlivých
orgánových soustav
objasní principy základních způsobů

Učivo
Tkáně živočichů
Tělní pokryv živočichů
Opěrná a pohybová soustava živočichů
Dýchací a oběhová soustava živočichů
Trávicí a vylučovací soustava živočichů

Řídící soustavy a smyslové orgány živočichů
Rozmnožování a zárodečný vývoj živočichů

rozmnožování a vývoj živočichů

Etologie živočichů
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Vrozené a získané chování
Hlavní okruhy chování živočichů

charakterizuje základní typy chování
živočichů

Ekologie živočichů
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

zhodnotí problematiku ohrožených
živočišných druhů a možnosti jejich ochrany
používá správně základní ekologické pojmy
objasňuje základní ekologické vztahy
Průřezová témata

Živočichové a prostředí
Zoogeografie

Přesahy do

Přesahy z

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Problematika vztahů organismů a
prostředí

Seminář z výtvarné výchovy I
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z výtvarné výchovy I.
A. Organizační vymezení předmětu:
Seminář z výtvarné výchovy I. je volitelný předmět a vyučuje se v septimě osmiletého
studijního programu Gymnázia Otrokovice. Hodinová dotace je v septimě 2h týdně. Výuka
předmětu Seminář z výtvarné výchovy I. je nejčastěji realizována v učebnách školy,
popřípadě v muzeích, galeriích, historickém objektu či plenéru.
Výuka je doplňována hodinami v multimediální učebně. Základem výuky je výklad učitele,
který je doplňován projektovými metodami, skupinovou prací a samostatnými pracemi žáků.
Důraz je kladen na rozvíjení samostatné a kreativní činnosti každého žáka, svobodu
výtvarného projevu a na uplatňování jejich subjektivity.
B. Obsahové vymezení předmětu
Hlavní náplní tohoto semináře je rozšíření základního učiva výtvarného oboru. Žáci se
podrobně seznámí s klasickými a současnými výtvarnými technikami a rovněž s metodami,
jak tyto techniky uplatňovat ve svých uměleckých projektech. V průběhu tohoto aktivního
procesu jsou využívány různé umělecké prostředky včetně moderních informačních a
komunikačních technologií.
Žáci si rovněž rozšíří znalosti z oboru dějin umění s ohledem na umělecký vývoj ve 20.

století.
Žák je veden k tomu, aby
- poznával umění a porozuměl mu prostřednictvím soustředěné a vědomé reflexe a vlastní
tvorby,
- sledoval a hodnotil umění na pozadí historických, společenských a technologických změn,
- užíval jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí
a představ,
- byl schopen svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům society,
- se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole,
- se v rámci svých možností snažil vyjádřit výtvarnými prostředky,
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny,
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utvářel
nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím,
- chápal význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, názorné ukázky, žákovské
referáty a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: organizace práce formou větších společných úkolů, práce v
týmu a zodpovědnost jedince za společné dílo, samostatná domácí práce různého rozsahu,
prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, individuální přístup k žákům
a rozvíjení jejich vlastních schopností, formulace vlastních uměleckých názorů a postojů,
interpretace a recepce uměleckého díla
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, návštěvy kulturních představení,
hodnocení práce spolužáka, individuální přístup žákovi
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, prezentace vlastní práce
a školy před veřejností
Kompetence k podnikavosti: účast v soutěžích a projektech

Septima

2 týdně, V
Úvodní hodina, opakování
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo





vytváří si přehled uměleckých vizuálně
obrazných vyjádření podle samostatně
zvolených kritérií
rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s
důrazem na umění od konce 19. století do
současnosti), z hlediska podstatných proměn
vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
Průřezová témata

Opakování učiva druhého ročníku
Seznámení s novými médii a technikami
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. A 20.
Stol.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Studie, předměty a tvary v prostoru
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
využívá znalosti aktuálních způsobů
vyjadřování a technických možností zvoleného
média pro vyjádření své představy
Průřezová témata

Úprava podložky pod malbu
Kombinovaná technika
Kresba, lavírovaná kresba, malba
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Výtvarné techniky
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
využívá znalosti aktuálních způsobů
vyjadřování a technických možností zvoleného
média pro vyjádření své představy
nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající
prostředky pro uskutečňování svých projektů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Úprava podložky pod malbu
Vaječná tempera
Malba na plátno
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

Přesahy z

Kresba hlavy - portrét
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

využívá znalosti aktuálních způsobů
vyjadřování a technických možností zvoleného
média pro vyjádření své představy
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních
aktivitách a chápe ji jako základní faktor
rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její
význam v procesu umělecké tvorby i v životě
Průřezová témata

Konstrukce a proporce
Technika kresby
Techniky stínování
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

vytváří si přehled uměleckých vizuálně
obrazných vyjádření podle samostatně
zvolených kritérií
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních
aktivitách a chápe ji jako základní faktor
rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její
význam v procesu umělecké tvorby i v životě
samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě
uplatňuje také umělecké vyjadřovací
prostředky současného výtvarného umění
Průřezová témata

Výběr techniky, námětu a materiálu
Možnost seberealizace
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Seminář z deskriptivní geometrie I
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Seminář z deskriptivní geometrie I.

A. Časové a organizační vymezení předmětu

Přesahy z

Seminář deskriptivní geometrie I. se vyučuje jako volitelný předmět v septimě osmiletého studia v
rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka je realizována v běžných učebnách nebo učebně vybavené
počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu
Výuka deskriptivní geometrie na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje prostorovou představivost, potřebnou
při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů
z jejich rovinného obrazu. Dovednostní charakter předmětu napomáhá schopnosti žáků analyzovat,
abstrahovat a zobecňovat, přesně logicky uvažovat a zdůvodňovat úvahy, rozvíjet zručnost grafického
projevu a estetické cítění. Žáci řeší problémy a zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a
induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí algoritmy řešení, zdůvodňují postupy a
diskutují řešitelnost (případně počet řešení) daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely,
odbornou literaturu, internet, seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky.
C. Výchovně vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení:
- získávání zkušeností s geometrickým modelováním, pochopení vztahů mezi modelem (reálnou
situací) a jeho průmětem
- pěstování a rozvíjení prostorové představivosti
Kompetence k řešení problémů :
- analyzování problému, volba správného postupu řešení a jeho zdůvodňování
- výběr vhodné zobrazovací metody
- vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
Kompetence komunikativní :
- diskuse se spolužáky i vyučujícím, výstižná a logická formulace vlastních postupů
- přesnost ve vyjadřování i v grafickém projevu, užívání správné terminologie a frazeologie
- užívání zavedené symboliky a norem (harmonizované ČSN)
Kompetence sociální a personální:
- zručnost v účelném, informativním a vkusném grafickém projevu i rozvíjení estetického cítění
- iniciativa, samostatnost, obrazotvornost a tvůrčí myšlení
- pečlivost, houževnatost, svědomitost, vytrvalost, zodpovědnost za vykonanou práci
Kompetence občanská:
- zodpovědně a tvořivě přistupuje k zadaným úkolům semináře
Kompetence k podnikavosti:
- využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí studium, resp. povolání

Septima

0+2 týdně, V
Kótované promítání
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
- modeluje a správně klasifikuje vzájemnou polohu
bodů, přímek a rovin v prostoru
- užívá kriteria rovnoběžnosti a kolmosti přímek a rovin,
určuje jejich odchylky a vzdálenosti v prostoru
- zobrazí a vymodeluje bod, přímku, úsečku a rovinu
- sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od
průmětny
- určí kótu bodu na přímce, přímku a bod ležící v rovině
- zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s
rovinou
- sestrojí kolmici k rovině

Průřezová témata

Soustava souřadnic v průmětně, principy a vlastnosti
pravoúhlého promítání
Kóta bodu, stopník přímky, stopa roviny, hlavní a
spádová přímka roviny
Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost
přímky a roviny, otáčení roviny do průmětny, osová
afinita
Konstrukční úlohy

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Mongeovo promítání
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- zobrazí zadání bodu, skupiny bodů - zjistí
skutečnou velikost úsečky přímky - rozezná
vzájemnou polohu dvou přímek v prostoru
- zobrazí rovinu, nalezne průsečnici dvou rovin sestrojí průnik dvou trojúhelníků
- zobrazí jehlan a hranol v obecné poloze
- popíše, co znamená "afinita"
- sestrojí průmět tělesa ve speciální poloze
- zobrazí řez a síť hranolu a jehlanu v speciální
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Pravoúhlé promítání na dvě průmětny
Stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové
přímky roviny
Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost
přímky a roviny, vzdálenost bodu od roviny a od
přímky, otáčení roviny do průmětny
Konstrukční úlohy, sítě těles (hranol, jehlan)

Přesahy do

Přesahy z

Anglická konverzace II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Anglická konverzace II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Anglická konverzace II. je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje v oktávě osmiletého
studia. Vyučuje se dvě hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem výuky je upevnění a prohloubení jazykových znalostí a kompetencí v oblasti
konverzace a slovní zásoby v běžných tematických okruzích s přihlédnutím k reáliím anglicky
mluvících zemí. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - poslech, čtení,
různé formy ústního i písemného projevu tak, aby žáci zvládli maturitu vyšší úrovně,
popřípadě byli připraveni na studium anglistiky i jiných oborů, kde je vyžadována znalost
anglického jazyka.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava a realizace
prezentace a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, rozvíjení
mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: skupinová práce, referáty, vlastní prezentace, samostatná
práce s textem a jeho částmi, účast v soutěžích
Kompetence komunikativní: mluvní cvičení, rozhovory a konverzace na dané téma, diskuse
se spolužáky i vyučujícím, formulace
a obhajování vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve dvojicích i větších skupinách, hodnocení práce
vlastní i ostatních spolužáků, motivace, povzbuzování slabších spolužáků
Kompetence občanské: srovnávání životního stylu u nás a v anglicky mluvících zemích,
zaujímání stanoviska ke společenským, kulturním, geografickým a ekologickým rozdílům, jež
mohou žáci osobně vnímat i při pravidelných zájezdech do Velké Británie
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování je zárukou úspěchu; aktivní
znalost anglického jazyka výrazně zvýší možnost uplatnění žáků na mezinárodním trhu práce

Oktáva

2 týdně, V
Jazykové prostředky
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

odvodí význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
tvorby slov a internacionalismů
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových
stylů
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace
Morálka všedního dne

Využití a význam dalších frázových sloves
Idiomatické vazby
Slovní kolokace - jmenné i slovesné
Stylistické využití synonym, antonym, homonym
Náročnější gramatické vazby (participia, infinitivní
vazby)

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
Septima
Lexikologie III
Syntax III

Komunikativní funkce jazyka
Očekávané výstupy
Žák:










Učivo

Nácvik modelových konverzačních situací
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, - sestavení životopisu, žádost o pracovní místo,
pracovní pohovor
identifikuje různý styl, citové zabarvení,
- diskuse o příčinách sociálních problémů o
názory a stanoviska jednotlivých mluvčí
odvodí význam neznámých slov na základě již ekologických problémech a návrhy na jejich řešení
- vyjadřování pocitů a nálad
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti
- předpověď počasí formou poslechu i slovním
tvorby slov a internacionalismů
vyjádřením
využívá různé druhy slovníků, informativní
- argumentace k dané tematice, vyjádření kontrastu
literaturu, encyklopedie a média
- vytvoření prezentace o zajímavé osobnosti
přednese souvislý projev na zadané téma
- psaní recenze, referátu
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
- studium a poslech úryvků z beletrie
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
logicky a jasně strukturuje formální i
neformální písemný projev různých slohových







stylů
reaguje spontánně a gramaticky správně v
složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a
zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na
různá témata týkající se odbornějších zájmů
Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce

Český jazyk a literatura
Oktáva
Umělecký styl
Občanský a společenskovědní základ
Kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy

Přesahy z

Konverzační okruhy
Očekávané výstupy
Žák:







Učivo

využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
přednese souvislý projev na zadané téma
s porozuměním přijímá a srozumitelně i
gramaticky správně předává obsahově
složitější informace
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i
odborných situacích

Povolání, zaměstnání
Sociální problémy, mezilidské vztahy
Přírodní katastrofy, podnebí, počasí
Životní prostředí a jeho ochrana
Slavní britští a američtí spisovatelé
Zajímavé historické osobnosti
Život v EU

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Český jazyk a literatura
Oktáva
Dějiny a interpretace literatury IV
Občanský a společenskovědní základ
Kvinta
Sociální struktura společnosti,
sociální vztahy
Občanský a společenskovědní základ
Septima

Přesahy z

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Mezinárodní vztahy
Dějepis
Sexta
Moderní doba I
Septima
Moderní doba II

Německá konverzace II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Německá konverzace II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Německá konverzace II. je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje v oktávě osmiletého
studia s časovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cíl výuky je stejný jako v předmětu Německá konverzace I. Gramatické učivo a slovní zásoba
jsou upevňovány a rozšiřovány v dalších běžných tematických okruzích s přihlédnutím k
reáliím německy mluvících zemí. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti poslech, čtení, různé formy ústního i písemného projevu tak, aby žáci zvládli maturitu nižší či
vyšší úrovně, popřípadě byli připraveni na studium germanistiky i jiných oborů, kde je
vyžadována znalost německého jazyka. Pro soukromý a budoucí profesní život žáků je znalost
jazyka našich sousedů rovněž velkou výhodou.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: střídání různých metod a forem práce, práce s různými zdroji informací,
mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: práce se slovníky, samostatná práce, debata, soutěž
Kompetence komunikativní: aktivní komunikace, diskuse s vyučujícím, párová konverzace,
skupinová práce, formulace a obhajoba vlastního názoru
Kompetence sociální a personální: spolupráce ve dvojicích a ve skupinách, cílené střídání rolí
ve skupinách, motivace, hodnocení
a sebehodnocení žáků, příjemné prostředí a zdravé klima v kolektivu

Kompetence občanské: simulace možných situací praktického života, srovnávání životního
stylu, zvyků a obyčejů u nás a v německy mluvících zemích, vysvětlování kulturních,
geografických a ekologických rozdílů, výchova k toleranci
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování - nejspolehlivější záruka
úspěchu

Oktáva

2 týdně, V
Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma

Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Nákupy a služby (druhy obchodů a zboží, sestavení
reklamace, vyjednávání ceny)
Cestování (telefonický rozhovor o termínu a
okolnostech příjezdu hostů, vyprávění o cestování a
výletě, vyjednávání o místě táboření, psaní pohlednice s
pozdravem)
Kultura (rozhovor o umění, kupování lístků do divadla,
diskuze o hudbě, filmu, divadle, psaní recenze na knihu
nebo kulturní událost)
Sport (informace o sportovním utkání, vyprávění o
sportovním přenosu, vyjednávání o účasti na závodech,
inzerát o prodeji sportovního vybavení, osobní dopis o
pěstování sportu)
Příroda (rozhovor o počasí, povodních, krajině, ochraně
životního prostředí, domácích zvířatech, písemné
vyprávění)
Věda a technika (mobilní telefony, fotoaparáty, využití
počítače, psaní o událostech spjatých se světem vědy)
Stát a společnost (rozhovor v různých úřadech a
institucích, vyslovení názoru na téma role státu a práce
policie, kriminalita)

Přesahy do

Přesahy z

Média a mediální produkce
Mediální produkty a jejich význam
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Francouzská konverzace II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Francouzská konverzace II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Francouzská konverzace II. je realizována jako volitelný předmět v oktávě osmiletého studia s
hodinovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Francouzská konverzace II. je prohloubení jazykových znalostí a kompetencí
v oblasti konverzace a slovní zásoby.
Tento předmět je určen pro žáky 4.ročníku čtyřletého studia, oktávy šestiletého studia a
oktávy osmiletého studia.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi :
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: individuální i skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace na dané téma
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a
životního stylu s lidmi ve francouzsky mluvících zemích.
Kompetence občanské: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národů
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací a
miniprojektů
Oktáva

2 h týdně, V

Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo
Kultura, umění a literatura (kulturní aktivity, média,
hodnocení literárního textu)
Studium a vzdělávání (naše škola, školství v ČR a ve
Francii)
Svět práce (druhy povolání, popis pracovní činnosti,
pohovor uchazeče)
Člověk a společnost (mezilidské vztahy, problémy
současného světa a společnosti)
Příroda a věda (počasí, roční období, fauna a flóra,
ochrana životního prostředí, věda a technika)
Reálie frankofonních zemí a ČR
Přesahy do
Přesahy z

s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace

Španělská konverzace II.
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Španělská konverzace II.
A:Časové a organizační vymezení předmětu
Španělská konverzace II. je realizována jako volitelný předmět v oktávě osmiletého studia 2
hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu:
Cílem předmětu Španělská konverzace II. je prohloubení jazykových znalostí a kompetencí v
oblasti konverzace a slovní zásoby.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, příprava prezentace, práce s
různými zdroji informací, rozvíjení mezipředmětových vztahů
Kompetence k řešení problémů: individuální i skupinová práce, vlastní prezentace,
samostatná práce při jazykové práci s textem
a jeho částmi
Kompetence komunikativní: mluvní a výslovnostní cvičení, rozhovory na dané téma,
konverzace na dané téma
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, srovnávání životních postojů a

životního stylu s lidmi ve španělsky mluvících zemích
Kompetence občanská: seznámení s jinými kulturními hodnotami, jejich respektování,
poznání a pochopení kulturních hodnot své země a země jiných národ
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup při tvorbě referátů, vlastních prezentací,
Oktáva

2 týdně, V
Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Kultura, umění a literatura (kulturní aktivity, média,
hodnocení literárního textu)
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý Studium a vzdělávání (naše škola, školství v ČR a ve
písemný projev, formální i neformální
Španělsku)
text na běžné či známé téma
Svět práce (druhy povolání, popis pracovní činnosti,
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
pohovor uchazeče)
foneticky správně s použitím osvojené
Člověk a společnost (mezilidské vztahy, problémy
slovní zásoby a gramatických prostředků
současného světa a společnosti)
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a
Příroda a věda (počasí, roční období, fauna a flóra,
stanoviska vhodnou písemnou i ústní
ochrana životního prostředí, věda a technika)
formou
Reálie španělsky mluvících zemí a ČR

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A GLOBÁNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Seminář z občanského a společenskovědního základu II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z občanského a společenskovědního základu II. (dále
SOSVZ II.)
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
SOSVZ II. je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje v oktávě osmiletého studia v
rozsahu 2 hodiny týdně. Předmět navštěvují žáci ze všech tříd posledního studijního ročníku.
B. Obsahové vymezení předmětu:

Volitelný předmět SOSVZ II. má doplňovat a rozšiřovat základní učivo, vyučující
společenských věd se tedy dohodli, že první blok věnují etice, na jejíž problémy není dostatek
prostoru v povinné hodinové dotaci předmětu, a náplní druhého bloku je rozšíření a
prohloubení základního učiva dějin filozofie.
Předpokládáme dále paralelní procvičování a opakování témat k maturitě a přijímacím
zkouškám na vysokou školu.

C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi :
Kompetence k učení: frontální i skupinová výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problémů: domácí práce s literaturou, samostatná práce
Kompetence komunikativní: argumentace, debata, prezentace vlastní práce
Kompetence personální a sociální: týmová práce, prezentace vlastní práce
Kompetence občanské: účast na charitativních, kulturních či společenských akcích, besedy s
osobnostmi veřejného života
Kompetence k podnikavosti : debaty, samostatné práce, argumentace

Oktáva

2 týdně, V
Etika
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a
právními normami, odůvodní účel sankcí při
porušení právní normy, rozliší správný a
nesprávný úsudek
Průřezová témata

Podstata filozofické etiky
Morálka, moralita, mravnost
Vztah etiky a dalších vědních disciplín
Metaetika; různá pojetí etiky
Přehled dějin etiky

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Morálka všedního dne

Dějiny filozofie +
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo

Rozšíření a prohloubení základního učiva předmětu
Občanský a společenskovědní základ v bloku Dějiny
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové filozofie
představitele a porovná řešení základních
Četba a rozbor ukázek z děl filozofické literatury
filozofických otázek v jednotlivých etapách

vývoje filozofického myšlení
objasní podstatu filozofického tázání, porovná
východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy
a umění k uchopení skutečnosti a člověka
Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí

Přesahy do

Přesahy z

Občanský a společenskovědní základ
oktáva
Pojem a podstata filozofie
Občanský a společenskovědní základ
oktáva
Dějiny filozofie

Seminář z dějepisu II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z dějepisu II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Seminář z dějepisu II. patří mezi volitelné předměty a je vyučován v oktávě
osmiletého studia. Výuka je realizována v běžné učebně, doplňována je hodinami v učebně
multimediální. Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován projektovými
metodami, skupinovou prací i samostatnými pracemi žáků. Důležitou roli ve výuce hrají také
dokumenty, mapující problematiku probíraného období. Hodinová dotace předmětu je 2
hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu
Hlavní náplní tohoto semináře je rozšíření základního učiva dějepisu v oktávě, podrobnější
pohled na dějinnou problematiku druhé poloviny 20. století. Žáci se podrobně seznámí s
důsledky 2. světové války, která rozhodující měrou ovlivnila vývoj druhé poloviny 20. století,
nahlédnou do zákulisí fungování dvou protikladných světových soustav, seznámí se s
významnými válečnými konflikty daného období. Velkou pozornost věnujeme také rozboru
mezinárodních vztahů, zabýváme se i globálními problémy lidstva, jako jsou světový
terorismus či ekologická problematika. Seminář je svým obsahem schopen ulehčit
frekventantům přijímací zkoušky na vysoké školy se společenskovědní orientací. Součástí
výuky je i závěrečných přehled klíčových událostí celých dějin lidstva, usnadňující přípravu k
maturitě z dějepisu.
C. Výchovné a vzdělávací strategie

O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová i individuální výuka, žákovské referáty a navazující
diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: referáty, účast v soutěžích a projektech, samostatná domácí
práce různého rozsahu, prezentace vlastní práce, studium historických pramenů různé povahy
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, referáty, formulace vlastních
názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, historické exkurze, hodnocení práce
spolužáků, práce s historickými dokumenty
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, portréty významných
osobností
Kompetence k podnikavosti: soustavnou přípravou a vyhledáváním informací rozvíjí žák svou
osobnost, prezentací svých referátů se připravuje na další studium, portréty osobností jsou
impulsem pro individuální rozvoj žáka

Oktáva

2 týdně, V
Poválečná Evropa a svět (1945-1955)
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

charakterizuje vznik, vývoj a rozpad
bipolárního světa, jeho vojenská, politická a
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a
nejvýznamnější konflikty
porovná a vysvětlí způsob života a chování v
nedemokratických společnostech a v
demokraciích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv

Výsledky a důsledky II. světové války
Uzavírání mírových smluv a první diplomatické
konflikty
Trumanova doktrína a Marshallův plán
Německá otázka
Vznik světové socialistické soustavy

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
oktáva
Moderní doba II ( vývoj po roce
1945)

médií
Role médií v moderních dějinách

Vývoj demokratického bloku států
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

popíše mechanismy a prostředky postupného
sjednocování Evropy na demokratických
principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti
s evropskou kulturní tradicí; zná základní
instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a
fungování
porovná a vysvětlí způsob života a chování v
nedemokratických společnostech a v
demokraciích
Průřezová témata

Význam Marshallova plánu pro formování evropských
struktur
Vznik a formování evropských společenství ( od ESUO
k EU)

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií
Role médií v moderních dějinách

Přesahy z
Dějepis
oktáva
Moderní doba II ( vývoj po roce
1945)

Vývoj socialistické soustavy, její krize
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

charakterizuje vznik, vývoj a rozpad
bipolárního světa, jeho vojenská, politická a
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a
nejvýznamnější konflikty
vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje
zemí západního a východního bloku; zejména
se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a
vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR
a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
porovná a vysvětlí způsob života a chování v
nedemokratických společnostech a v
demokraciích
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Vznik socialistického bloku, občanská válka v Číně
Roztržka s Jugoslávií a její důsledky
Vznik RVHP a VS a jejich fungování
Nepokoje v 50. letech ( ČSR, NDR, Polsko, Maďarsko)
Československá krize 1968
Od vzniku Solidarity v Polsku k rozpadu socialistické
soustavy na konci 80. let

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
oktáva

Morálka všedního dne
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Žijeme v Evropě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií
Role médií v moderních dějinách

Moderní doba II ( vývoj po roce
1945)

Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny 20. století
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

vymezí základní problémy soudobého světa a
možnosti jeho dalšího vývoje
objasní hlavní problémy specifické cesty
vývoje významných postkoloniálních
rozvojových zemí; objasní význam islámské,
židovské a některé další neevropské kultury v
moderním světě
Průřezová témata

Příčiny a průběh rozpadu koloniální soustavy ve 2.
polovině 20. století
Poválečná ohniska napětí a válečné konflikty ( arabskoizraelské války, války v jihovýchodní Asii, války v
Perském zálivu, Latinská Amerika,...)
Válečné konflikty konce 20. století ( rozpad Jugoslávie,
Čečensko, válka v Iráku...)

Přesahy do

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Účinky mediální produkce a vliv
médií
Role médií v moderních dějinách

Seminář z matematiky II
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Seminář z matematiky II.

Přesahy z
Dějepis
oktáva
Moderní doba II ( vývoj po roce
1945)

A. Časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Seminář z matematiky se vyučuje jako volitelný v oktávě osmiletého studia v rozsahu 2
vyučovací hodiny týdně. Výuka je realizována v běžných učebnách. Základem výuky je zopakování
znalostí učiva daného celku formou samostatné práce žáků doplněné výkladem učitele.
B. Obsahové vymezení předmětu
Hlavní náplní tohoto semináře je zopakování a rozšíření základního učiva matematiky předcházejících
dvou ročníků. Učivo je zopakováno teoreticky i prakticky na jednodušších úlohách a pak rozšířeno o
aplikace na složitější úlohy. Jsou zařazovány také příklady komplexnějšího typu, při jejichž řešení je
využíváno znalostí více celků učiva matematiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby hledali všechna možná
řešení daného problému.
C. Výchovně vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení úkolů, využití různých postupů a vyhodnocení
jejich výhod a nevýhod
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím s použitím správné terminologie,
výstižná a logická formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, tolerance názoru druhých
Kompetence občanská- respektuje různorodost hodnot, názorů a postojů ostatních
Kompetence k podnikavosti- je aktivní, kreativní, kriticky vyhodnocuje zdroje, posuzuje rizika při
rozhodování

Oktáva

2 týdně, V
Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Goniometrické funkce, jejich grafy a vlastnosti
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Úprava goniometrických výrazů, jejich definiční obor
Řešení goniometrických rovnic a jednoduchých
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
nerovnic
jejich vlastnosti
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností
aplikuje vztahy mezi hodnotami

exponenciálních, logaritmických a
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi

Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Exponenciální funkce, jejich grafy a vlastnosti
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Řešení exponenciálních rovnic a jednoduchých
nerovnic
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
jejich vlastnosti
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností
aplikuje vztahy mezi hodnotami
exponenciálních, logaritmických a
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi

Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Logaritmické funkce, jejich grafy a vlastnosti
načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných Řešení logaritmů, logaritmických rovnic a
jednoduchých nerovnic
jednoduchým funkčním předpisem) a určí
jejich vlastnosti
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí a posloupností
aplikuje vztahy mezi hodnotami
exponenciálních, logaritmických a
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi

Analytická geometrie
Očekávané výstupy
Žák:






užívá různé způsoby analytického vyjádření
přímky v rovině (geometrický význam
koeficientů)
využívá charakteristické vlastnosti
kuželoseček k určení analytického vyjádření
řeší analyticky polohové a metrické úlohy v
rovině a v prostoru
řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu
přímek a kuželoseček

Učivo
Analytická geometrie přímky a jejich částí v rovině,
přímka v prostoru
Analytické vyjádření roviny a jejich částí
Analytické vyjádření kuželoseček

Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Žák:

Učivo
Trojúhelníky - konstrukce trojúhelníků, výpočty v






v úlohách početní geometrie aplikuje funkční
vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů
řeší planimetrické a stereometrické problémy
motivované prací
využívá náčrt při řešení rovinného nebo
prostorového problému
zobrazí ve volném rovnoběžném promítání
hranol, jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez
těchto těles

trojúhelnících
Rovnoběžníky a lichoběžníky- konstrukce a výpočty
Kruh a kružnice
Krychle, hranol, pravidelný čtyřboký jehlan
Rotační válec, koule, rotační kužel

Matematická indukce
Očekávané výstupy
Žák:


užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel

Učivo
Důkaz dělitelnosti matematickou indukcí
Důkazy rovnosti výrazů matematickou indukcí

Binomická věta
Očekávané výstupy
Žák:


zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost
řešení problému

Učivo
Umocňování dvojčlenů pomocí binomické věty
Výpočet členu s danými vlastnostmi

Seminář z informačních a komunikačních technologií II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z informačních a komunikačních technologií II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Seminář z informačních a komunikačních technologií II (dále jen SIKT) patří mezi volitelné
předměty a je realizován dvěma výukovými hodinami v oktávě studia osmiletého. Je zaměřen
na algoritmizaci, programování, tvorbu spustitelných souborů. Výuka probíhá v počítačových
učebnách a každý žák pracuje samostatně na svém počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu:
SIKT II umožňuje žákům dosáhnout rozšířené úrovně informační gramotnosti, získat
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními
technologiemi a orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při
práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou
efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Předmět Seminář z informačních a
komunikačních technologií II. je založen na aktivních činnostech žáků s informacemi,

zejména rychlém vyhledávání a následném zpracování informací do požadované podoby ve
formě spustitelných souborů. Umožňuje realizovat samostatnou práci i spolupráci žáků a
pracovat efektivně.
Důraz je kladen na osvojení si dovedností a poznatků z oboru algoritmizace a programování, a
to jak teoretických, tak i praktických. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné
neustále začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané. Dovednosti získané
v rámci Semináře z informačních a komunikačních technologií II. lze aplikovat ve všech
oblastech základního vzdělávání. Tím předmět překračuje rámec jediného předmětu a stává se
součástí všech odborných vzdělávacích disciplín.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí žáků usilují vyučující následujícími
výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální: skupinová a individuální výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení úkolů, využití různých postupů a
vyhodnocení jejich výhod a nevýhod
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím s použitím správné
terminologie, výstižná a logická formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, tolerance názoru druhých
Kompetence občanská: respektování hodnot, názorů a postojů druhých
Kompetence k podnikavosti: aktivita, kreativita, zodpovědné plnění úkolů

Oktáva

2 týdně, V
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy
Žák:



aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů
orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe

Učivo
Algoritmizace, vývojový cyklus
Způsoby programování
Historie jazyka C, C++
Vývojová prostředí
Syntaxe jazyka C++, standard ANSI
Proměnné, konstanty
Výrazy, příkazy

Funkce
Objektově orientované programování
Větvení, smyčky
Pole, seznamy

Systematizace učiva
Očekávané výstupy
Žák:


využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky

Učivo
Hardware
Systémové a servisní programy
Aplikační software
Webové aplikace
Internet

Seminář z fyziky II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z fyziky II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Seminář z fyziky II. patří k volitelným předmětům vyučovaným v oktávě
osmiletého studia . Předmět je vyučován ve dvouhodinovém bloku jedenkrát týdně. Výuka
probíhá v odborné učebně fyziky, která je uzpůsobena k frontální výuce, demonstračním
experimentům i praktickým žákovským měřením.
B. Obsahové vymezení předmětu
Seminář z fyziky II. shrnuje učivo kvinty až septimy víceletého gymnázia. Hlavním cílem je
systematizace poznatků, soustředí se na propojení jednotlivých tematických celků.
V některých oblastech je učivo mírně rozšířeno. Vhodný je pro žáky se zájmem o fyziku,
maturanty z fyziky a žáky, pro které budou znalosti z fyziky důležité při budoucím studiu na
VŠ.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi
Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné terminologie, třídění
informací, dokumentování pozorování a experimentů
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, objevování různých
variant řešení úloh

Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití
různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence sociální a personální: respektování názorů jiného, aktivní spolupráce, debata,
argumentace a protiargumentace
Kompetence občanská: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu
Kompetence k podnikavosti: podpora aktivity a tvořivosti

Oktáva

2 týdně, V
Opakování a systematizace učiva
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

vytváří přehledy pojmů dané fyzikální oblasti
propojuje pojmy a nachází souvislosti mezi
různými fyzikálními obory

Pojmy, zákony, fyzikální veličiny a vztahy učiva fyziky
kvitky, sexty a septimy.

Vybraná fyzikální témata
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

vysvětlí příčiny a důsledky fyzikálních jevů

Proudění reálné kapaliny
Dopplerův jev
Hallův jev
Fotometrické veličiny
Diferenciální a integrální počet

Řešení úloh
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo
Fyzikální úlohy různých typů a obtížnosti

řeší fyzikální úlohy různých typů
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Spolupráce a soutěž

Přesahy do

Přesahy z

Fyzika oktáva. Fyzikální obraz světa Fyzika – kvinta, sexta, septima:
zákony klasické fyziky

Seminář z chemie II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z chemie II.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Seminář z chemie II. patří mezi jednoleté volitelné předměty. Jeho výuka
je realizována v oktávě osmiletého studia gymnázia v rozsahu 2 h týdně. Výuka probíhá v
odborné učebně chemie.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem semináře je upevnit, prohloubit a rozšířit si poznatky z povinného předmětu chemie,
současně je seminář přípravou na maturitní a přijímací zkoušky z chemie. Obsahově předmět
rozšiřuje vybrané kapitoly z obecné chemie, organické chemie a biochemie. Součástí výuky je
i opakování a procvičování témat k maturitní zkoušce a ukázky testů a příkladů k přijímacím
zkouškám na vysoké školy.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí žáků usilují vyučující následujícími
výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné literatury, třídění
informací, zdokumentování pozorování a experimentu
Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití
různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, využití různých
variant řešení úloh a jejich vyhodnocení
Kompetence sociální a personální: respektování hodnot, názorů a postojů druhých, aktivní
spolupráce, diskuse, argumentace a protiargumentace
Kompetence občanská: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu
Kompetence k podnikavosti: aktivita, tvořivost, zodpovědné plnění úkolů

Oktáva

2 týdně, V

Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických i organických sloučenin
aplikuje znalosti o průběhu chemických reakcí
na konkrétních příkladech

Klasifikace chemických reakcí
Úpravy rovnic chemických reakcí

Chemická termodynamika
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických i organických sloučenin
aplikuje znalosti o průběhu chemických reakcí
na konkrétních příkladech
Průřezová témata

Termodynamická soustava, vnitřní energie, entalpie
Slučovací a spalné teplo, výpočet standardního
reakčního tepla
Samovolné děje, entropie, Gibbsova energie

Přesahy do

Přesahy z

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí

Chemické rovnováhy
Očekávané výstupy
Žák:




využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických i organických sloučenin

Učivo
Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta Kc a Kp,
výpočet rovnovážné konstanty reakce
Lewisova teorie kyselin a zásad
Síla kyselin a zásad, výpočet pH vodných roztoků
kyselin a zásad, hydrolýza solí, tlumivé roztoky
Srážecí rovnováhy
Elektrodové rovnováhy, Nernstova rovnice, síla redoxpáru

Chemická kinetika
Očekávané výstupy
Žák:


využívá odbornou terminologii při popisu

Učivo
Reakční mechanismy
Aktivační energie, teorie aktivních srážek, teorie





látek a vysvětlování chemických dějů
aktivovaného komplexu
Rychlost reakce, kinetická rovnice
provádí chemické výpočty a uplatňuje je při
řešení praktických problémů
předvídá průběh typických reakcí
anorganických i organických sloučenin
aplikuje znalosti o průběhu chemických reakcí
na konkrétních příkladech

Základy biochemie
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

využívá odbornou terminologii při popisu
látek a vysvětlování chemických dějů
objasní strukturu a funkci sloučenin
nezbytných pro důležité chemické procesy
probíhající v organismech
charakterizuje základní metabolické procesy a
jejich význam
využívá poznatky o stavbě sacharidů, lipidů,
aminokyselin a bílkovin k analýze chemických
přeměn, kterým mohou tyto látky v organismu
podléhat
Průřezová témata

Biopolymery - bílkoviny, nukleové kyseliny,
polysacharidy
Enzymové reakce
Respirace
Sacharidy a lipidy jako zdroj energie
Citrátový cyklus - křižovatka aerobního metabolismu
Fotosyntéza
Metabolismus aminokyselin, koloběh dusíku v biosféře
Sekundární metabolity
Regulace metabolismu, chemie nervové činnosti,
hormony

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Seminář z biologie II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z biologie II:
A. Časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Seminář z biologie II. patří mezi jednoleté volitelné předměty. Jeho
výuka je realizována v oktávě v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka je realizována v odborné
učebně biologie, kde jsou k dispozici sbírky přírodnin i obrazový materiál, nutný pro doplnění

výkladu učitele.
B. Obsahové vymezení předmětu
Cílem volitelného předmětu Seminář z biologie II je umožnit žákům, kteří si zvolili tento
předmět, prohloubit poznatky získané během předcházejícího studia a současně je orientovat
v oblasti jejich zvýšeného zájmu pro další studium a k volbě povolání.
Tematicky je obsah rozdělen na tři celky, které se věnují vybraným kapitolám z biologie
člověka, genetiky a evoluční biologie. Součástí výuky je i maturitní opakování, jehož cílem je
zopakovat a integrovat znalosti nabyté studiem biologie.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usiluje učitel následujícím výchovnými a vzdělávacími
strategiemi
Kompetence k učení: zvládnutí odborné terminologie, používání odborné literatury, třídění
informací, zdokumentování pozorování a experimentu
Kompetence komunikativní: diskuse o problému s důrazem na výstižnost projevu, využití
různých komunikačních zdrojů, argumentace
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení problémových úloh, objevování různých
variant řešení úloh
Kompetence sociální a personální: respektování názoru jiného, aktivní spolupráce, debata,
argumentace a protiargumentace
Kompetence občanské: podpora ekologického myšlení, ochrana zdraví, uvědomění si
společenského významu předmětu
Kompetence k podnikavosti: aktivní přístup a tvořivost žáků
Oktáva

2 týdně, V
Fyziologie člověka
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

Tělní tekutiny, mechanismy imunity
využívá znalosti o orgánových soustavách pro Fyziologie oběhové soustavy
pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími Fyziologie dýchací soustavy
Fyziologie trávicí soustavy
v lidském těle
Fyziologie vylučovací soustavy
Hormonální a nervové řízení organismu

Smyslové orgány

Genetika
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo
Genové interakce

využívá znalosti o genetických zákonitostech
pro pochopení rozmanitosti organismů
analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti
genetiky v běžném životě

Vazba genů, mapování genomu
Mimojaderná dědičnost
Metody genového inženýrství
Příklady z genetiky

Seminář z výtvarné výchovy II
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z výtvarné výchovy II.
A. Organizační vymezení předmětu:
Seminář z výtvarné výchovy II. je volitelný předmět a vyučuje se v oktávě osmiletého
studijního programu Gymnázia Otrokovice. Hodinová dotace je 2h týdně.
Výuka předmětu Seminář z výtvarné výchovy II. je nejčastěji realizována v učebnách školy,
popřípadě v muzeích, galeriích, historickém objektu či plenéru. Výuka je doplňována
hodinami v multimediální učebně. Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován
projektovými metodami, skupinovou prací a samostatnými pracemi žáků. Důraz je kladen na
rozvíjení samostatné a kreativní činnosti každého žáka, svobodu výtvarného projevu a na
uplatňování jejich subjektivity.
B. Obsahové vymezení předmětu
Hlavní náplní tohoto semináře je rozšíření učiva Semináře z výtvarné výchovy I.
V předmětu se věnujeme především kresbě architektury, lidské figury v pohybu, kresbě zátiší
a rovněž současným výtvarným technikám. Součástí výuky je závěrečný přehled klíčových
událostí celých dějin výtvarného umění usnadňující přípravu k maturitě z výtvarného oboru a
také základní příprava žáků na přijímací zkoušky na vysoké školy.
Žák je veden k tomu, aby
- poznával a porozuměl umění prostřednictvím soustředěné a vědomé reflexe a vlastní tvorby,
- sledoval a hodnotil umění na pozadí historických, společenských a technologických změn,
- užíval jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí
a představ,
- byl schopen svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům society,
- se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole,
- se v rámci svých možností snažil vyjádřit výtvarnými prostředky,
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny,
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utvářel

nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím,
- chápal význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální: skupinová a individuální výuka, názorné ukázky, žákovské
referáty a navazující diskuse, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: organizace práce formou větších společných úkolů, práce v
týmu a zodpovědnost jedince za společné dílo, samostatná práce, prezentace vlastní práce
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím, individuální přístup k žákům
a rozvíjení jejich vlastních schopností, formulace vlastních uměleckých názorů a postojů,
interpretace a recepce uměleckého díla
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, návštěvy kulturních představení,
hodnocení práce spolužáka, individuální přístup žákovi
Kompetence občanské: besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí, prezentace vlastní práce
a školy před veřejností
Kompetence k podnikavosti: účast v soutěžích a projektech

Oktáva

2 týdně, V
Úvodní hodina, opakování
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Opakování učiva třetího ročníku
vytváří si přehled uměleckých vizuálně
Seznámení s novými médii a technikami
obrazných vyjádření podle samostatně
Opakování dějin umění
zvolených kritérií
rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s
důrazem na umění od konce 19. století do
současnosti), z hlediska podstatných proměn
vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Přesahy do

Přesahy z

Architektura a její přísnost
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
své aktivní kontakty a získané poznatky z
výtvarného umění uvádí do vztahů jak s
aktuálními i historickými uměleckými
výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně
obraznými vyjádřeními, uplatňovanými v
běžné komunikaci
využívá znalosti aktuálních způsobů
vyjadřování a technických možností zvoleného
média pro vyjádření své představy
Průřezová témata

Funkcionalismus v proměnách času
Povrch a konstrukce - kresba
Techniky stínování a modelace prostoru
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Výtvarné techniky
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
využívá znalosti aktuálních způsobů
vyjadřování a technických možností zvoleného
média pro vyjádření své představy
nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající
prostředky pro uskutečňování svých projektů
Průřezová témata

Úprava podložky pod malbu
Techniky malby - technika akvarel, tempera
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Figura – kombinovaná technika
Očekávané výstupy
Žák:




při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,
zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a
individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a
přijetí vizuálně obrazných vyjádření
využívá znalosti aktuálních způsobů

Učivo

Postava v pohybu
Techniky kresby
Techniky malby – lavírovaná kresba
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se



vyjadřování a technických možností zvoleného věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
média pro vyjádření své představy
stol.
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních
aktivitách a chápe ji jako základní faktor
rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její
význam v procesu umělecké tvorby i v životě
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Samostatný projekt
Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

vytváří si přehled uměleckých vizuálně
obrazných vyjádření podle samostatně
zvolených kritérií
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních
aktivitách a chápe ji jako základní faktor
rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její
význam v procesu umělecké tvorby i v životě
samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky, při vlastní tvorbě
uplatňuje také umělecké vyjadřovací
prostředky současného výtvarného umění
Průřezová témata

Výběr techniky, námětu a materiálu
Možnost seberealizace
Opakování učiva z předmětu dějiny umění
Opakování učiva z předmětu výtvarný obor, které se
věnovalo dějinám umění s důrazem na umění 19. a 20.
stol.

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Seminář z deskriptivní geometrie II
Charakteristika předmětu
Seminář z deskriptivní geometrie II.

A. Časové a organizační vymezení předmětu
Seminář deskriptivní geometrie II. se vyučuje jako volitelný předmět v oktávě osmiletého studia v
rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka je realizována v běžných učebnách nebo učebně vybavené
počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu

Výuka deskriptivní geometrie na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje prostorovou představivost, potřebnou
při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů
z jejich rovinného obrazu. Dovednostní charakter předmětu napomáhá schopnosti žáků analyzovat,
abstrahovat a zobecňovat, přesně logicky uvažovat a zdůvodňovat úvahy, rozvíjet zručnost grafického
projevu a estetické cítění. Žáci řeší problémy a zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a
induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí algoritmy řešení, zdůvodňují postupy a
diskutují řešitelnost (případně počet řešení) daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely,
odbornou literaturu, internet, seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky.
C. Výchovně vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení:
- získávání zkušeností s geometrickým modelováním, pochopení vztahů mezi modelem (reálnou
situací) a jeho průmětem
- pěstování a rozvíjení prostorové představivosti
Kompetence k řešení problémů :
- analyzování problému, volba správného postupu řešení a jeho zdůvodňování
- výběr vhodné zobrazovací metody
- vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
Kompetence komunikativní :
- diskuse se spolužáky i vyučujícím, výstižná a logická formulace vlastních postupů
- přesnost ve vyjadřování i v grafickém projevu, užívání správné terminologie a frazeologie
- užívání zavedené symboliky a norem (harmonizované ČSN)
Kompetence sociální a personální:
- zručnost v účelném, informativním a vkusném grafickém projevu i rozvíjení estetického cítění
- iniciativa, samostatnost, obrazotvornost a tvůrčí myšlení
- pečlivost, houževnatost, svědomitost, vytrvalost, zodpovědnost za vykonanou práci
Kompetence občanská:
- zodpovědně a tvořivě přistupuje k zadaným úkolům semináře
Kompetence k podnikavosti:
- využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí studium, resp. povolání
Oktáva

2 týdně, V
Kuželosečky
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy, oskulační
kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy
Tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a
hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly

- narýsuje (pomocí oskulačních kružnic) tři
kuželosečky,
- sestrojí tečnu v bodě kuželosečky,
- narýsuje kuželosečku ze zadaných prvků
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Mongeoovo promítání
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Konstrukční úlohy
Klasifikace rovinných řezů na kuželové ploše, věty
Quételetovy - Dandelinovy

- sestrojí válec a kužel v obecné poloze
- sestrojí řez a síť válce a kuželu ve speciální
poloze
- sestrojí řez koulí
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Pravoúhlá axonometrie
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- zobrazí bod podle zadaných souřadnic , zobrazí
přímku určenou dvěma body, zobrazí rovinu, rozezná vzájemnou polohu dvou přímek ,nalezne
průsečík přímky s rovinou - sestrojí průmět
kružnice v pomocné půdorysně, nárysně,
bokorysně - sestrojí průmět rovinného obrazce v
souřadných rovinách - sestrojí hranol a jehlan s
podstavami v pomocných průmětnách
Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Principy pravoúhlé axonometrie, otáčení pomocných
průměten
Stopníky přímky, stopy roviny
Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
Konstrukční úlohy
Průsečná (zářezová) metoda

Přesahy do

Přesahy z

Seminář z matematiky III
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z matematiky III.
A. Časové a organizační vymezení předmětu
oktáva – 2h, V
Předmět Seminář z matematiky III. se vyučuje jako volitelný v oktávě osmiletého studia.
Výuka je realizována v běžných učebnách. Základem výuky je zopakování znalostí učiva
středoškolské matematiky se zaměřením na státní maturitní zkoušku formou samostatné práce
žáků doplněné výkladem učitele, řešení cvičných testů
B. Obsahové vymezení předmětu
Hlavní náplní tohoto semináře je zopakování a rozšíření základního učiva matematiky. Učivo
je zopakováno teoreticky i prakticky na jednoduchých maturitních úlohách a pak rozšířeno o
aplikace na složitější úlohy. Jsou zařazovány také příklady komplexnějšího typu, při jejichž
řešení je využíváno znalostí více celků učiva matematiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby
hledali nejjednodušší, ale přesné řešení daného problému.
C. Výchovně vzdělávací strategie
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: frontální: skupinová a individuální výuka, žákovské referáty
Kompetence k řešení problémů: samostatné řešení úkolů, využití různých postupů a
vyhodnocení jejich výhod a nevýhod
Kompetence komunikativní: diskuse se spolužáky i vyučujícím s použitím správné
terminologie, výstižná a logická formulace vlastních názorů a postojů
Kompetence sociální a personální: skupinová práce, tolerance názoru druhých
Kompetence občanská: respektování hodnot, názorů a postojů druhých
Kompetence k podnikavosti: aktivita, kreativita, zodpovědné plnění úkolů
Oktáva

2 týdně, V

Číselné množiny

Očekávané výstupy
Žák:





Učivo
Přirozená čísla

orientuje se ve vztazích mezi číselnými
Celá čísla
množinami
zdůvodní vlastnosti operací v jednotlivých
Racionální čísla
číselných oborech
provádí i složitější číselné výpočty a
Reálná čísla
kontroluje jejich numerickou správnost
hrubé chyby ve výpočtu nachází
výpočtem se zaokrouhlenými hodnotami

Algebraické výrazy

Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

Algebraický výraz
zdůvodňuje svůj postup a ověřuje
Mnohočleny a jejich úprava na součin.
správnost řešení problému
Lomené výrazy, jejich definiční obor a úprava.
upravuje efektivně výrazy s proměnnými, Výrazy s mocninami a odmocninami.
určuje definiční obor výrazu
rozkládá mnohočleny na součin
vytýkáním a užitím vzorců
upravuje výrazy s mocninami i mocninami


Rovnice a nerovnice

Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Lineární rovnice a jejich soustavy

Efektivně upravuje rovnice a využitím
znalosti o úpravách algebraických výrazů
Řeší rovnice výpočtem i graficky
Řeší slovní úlohy úsudkem a sestavením
rovnice

Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Kvadratické rovnice
Lineární nerovnice s jednou neznámou a
jejich soustavy

Funkce

Očekávané výstupy

Základní poznatky o funkcích

Žák:


Učivo

načrtne grafy požadovaných funkcí a určí







jejich vlastnosti
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných funkcí
aplikuje vztahy mezi hodnotami vzájemně
inverzních funkcí (zejména
exponenciálních, logaritmických)
Uplatńuje znalosti o funkcích při řešení
rovnic a nerovnic

Lineární funkce, nepřímá úměrnost
Kvadratické funkce
Exponenciální a logaritmické funkce,
jednoduché rovnice a nerovnice
Goniometrické funkce a rovnice

Posloupnosti a finanční matematika

Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Základní poznatky o posloupnostech

chápe posloupnost jako zvláštní případ
funkce
využívá znalosti o posloupnostech při
řešení úloh o řadách
řeší úlohy z finanční matematiky
(procenta, úrokování vkladů, úvěry)

Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Využití posloupností pro řešení úloh z praxe,
finanční matematika

Planimetrie

Očekávané výstupy
Žák:






Učivo
Planimetrické pojmy a poznatky

přesně rozlišuje mezi vlastnostmi
jednotlivých mnohoúhelníků, různých
trojúhelníků, částí kružnice a kruhu
při řešení úloh si uvědomuje, jaké znalosti
z dané oblasti získané za celé období
studia může aplikovat
využívá základních znalostí z elementární
geometrie pro konstrukce

Trojúhelníky
Mnohoúhelníky
Kružnice a kruh
Geometrická zobrazení

Stereometrie

Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Tělesa

žák má přehled o vlastnostech
jednotlivých těles, výpočtech jejich
povrchů a objemů
při řešení úloh pracuje s přehlednými
náčrty těles

Kvádr, hranol, válec
Jehlan, kužel
Koule a její části

Analytická geometrie

Očekávané výstupy

Souřadnice bodu a vektoru na přímce

Žák:




Učivo

užívá různé způsoby analytického
vyjádření přímky v rovině (geometrický
význam koeficientů), volí vhodný typ pro
danou úlohu
využívá při řešení soustavy rovnic i
zobrazení úlohy v soustavě souřadnic

Souřadnice bodu a vektoru v rovině
Přímka v rovině

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Očekávané výstupy
Žák:




Učivo
Základní poznatky z
kombinatoriky a
pravděpodobnosti

rozlišuje na základě rozboru textu úloh mezi kombinacemi,
variacemi a permutacemi
poznatky z pravděpodobnosti aplikuje na jednoduchých praktických
Základní poznatky ze
úlohách
statistiky
zpracuje soubor statistických dat zapsáním do vhodných tabulek,
zobrazením v grafech, vypočítá charakteristiky souboru

Seminář z informačních a komunikačních technologií III
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z informačních a komunikačních technologií III
A. Časové a organizační vymezení předmětu :
Seminář z informačních a komunikačních technologií III (dále jen SIKT) patří mezi volitelné
předměty oktávy osmiletého. Je zaměřen na využití multimédií, dvourozměrnou a
prostorovou grafiku s využitím různých postupů a technik, důraz je kladen i na grafické
principy. Výuka probíhá v počítačových učebnách a každý žák pracuje samostatně na svém
počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu:
SIKT III umožňuje žákům dosáhnout rozšířené úrovně informační gramotnosti, získat
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními
technologiemi a orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při
práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou
efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Předmět Seminář z informačních a
komunikačních technologií III. je založen na kreativních činnostech žáků při tvorbě

grafických výstupů. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a pracovat efektivně.
Důraz je kladen na osvojení si dovedností a poznatků z oboru počítačová grafika, a to jak
teoretických, tak i praktických. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné neustále
začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané. Dovednosti získané v rámci
Semináře z informačních a komunikačních technologií III. lze aplikovat ve všech oblastech
vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech odborných
vzdělávacích disciplín.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení
- žák porovnává dosažené vědomosti a znalosti, hodnotí a zpracovává informace, formuluje
závěry, pracuje samostatně, spolupracuje
Kompetence k řešení problémů:
- jasně analyzuje a formuluje své myšlenky a požadavky
Kompetence komunikativní
- využíváním počítače a dalších periferních zařízení zvyšuje organizaci a efektivitu práce,
pracuje individuálně i ve skupině, chápe odpovědnost za výsledky své práce, spolupracuje
Kompetence sociální a personální
- pracuje s informacemi, jejich zdroji (ověřuje správnost)
Kompetence občanské
-je zodpovědný, pracovitý,
Kompetence k podnikavosti
-aktivně a tvořivě přistupuje ke svěřené práci

Septima

0+2 týdně, V
Multimédia
Očekávané výstupy
Žák:


využívá teoretické i praktické poznatky o
funkcích jednotlivých složek hardwaru a

Učivo
Základní grafické principy
Digitální fotoaparát a pravidla pořizování fotografií

softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh Metadata

Dvourozměrná grafika
Očekávané výstupy
Žák:


orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe

Učivo
Práce s vrstvami
Fotomontáž
Animace
Morfing, renderování

Trojrozměrná grafika
Očekávané výstupy
Žák:


zpracovává a prezentuje výsledky své práce s
využitím pokročilých funkcí aplikačního
softwaru, multimediálních technologií a
internetu

Učivo
Práce s MESH objekty
Práce s křivkami, plochami a texty
Materiálové nastavení
Animace pohybů a fluidní dynamika

Seminář z informačních a komunikačních technologií IV
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z informačních a komunikačních technologií IV.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Seminář z informačních a komunikačních technologií IV (dále jen SIKT) patří mezi volitelné
předměty a je realizován v oktávě studia osmiletého. Je zaměřen na tvorbu webových stránek
s využitím různých postupů a technik, důraz je kladen i na webdesign. Výuka probíhá v
počítačových učebnách a každý žák pracuje samostatně na svém počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu:
SIKT IV umožňuje žákům dosáhnout rozšířené úrovně informační gramotnosti, získat
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními
technologiemi a orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při
práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou
efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Předmět Seminář z informačních a
komunikačních technologií IV. je založen na aktivních činnostech žáků s informacemi,
zejména rychlém vyhledávání a následném zpracování informací do požadované podoby ve
formě webových stránek. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a pracovat
efektivně.
Důraz je kladen na osvojení si dovedností a poznatků z oboru tvorby webových prezentací, a
to jak teoretických, tak i praktických. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné

neustále začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané. Dovednosti získané
v rámci Semináře z informačních a komunikačních technologií IV. lze aplikovat ve všech
oblastech vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech
odborných vzdělávacích disciplín.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení
Žák porovnává dosažené vědomosti a znalosti, hodnotí a zpracovává informace, formuluje
závěry, pracuje samostatně, spolupracuje
Kompetence k řešení problémů:
- jasně analyzuje a formuluje své myšlenky a požadavky
Kompetence komunikativní
- využíváním počítače a dalších periferních zařízení zvyšuje organizaci a efektivitu práce,
pracuje individuálně i ve skupina, chápe odpovědnost za výsledky své práce, spolupracuje
Kompetence sociální a personální
- pracuje s informacemi, jejich zdroji (ověřuje správnost)
Kompetence občanské
-je zodpovědný, pracovitý,
Kompetence k podnikavosti
-aktivně a tvořivě přistupuje ke svěřené práci

Oktáva

2 týdně, V
JavaScript
Očekávané výstupy
Žák:


aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů

Učivo
Syntaxe jazyka
Programování s okny
Práce s dokumentem

Zpracování řetězců
Datum a čas

Kaskádové styly
Očekávané výstupy
Žák:


orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe

Učivo
Standardy CSS, vývoj CSS, syntaxe CSS
Jednotky, barvy, umístění objektů
Rozměry, okraje, rámečky
Automaticky generovaný obsah
Vizuální efekty

HTML
Očekávané výstupy
Žák:


využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky

Učivo
Standardy, organizace W3C
Historie HTML, internetu
Protokoly a služby internetu
Webdesign, pravidla tvorby webu
Webové prohlížeče
Umístění stránek
Zdrojový kód, syntaxe, validita

Seminář z informačních a komunikačních technologií V
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z informačních a komunikačních technologií V.
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Seminář z informačních a komunikačních technologií V (dále jen SIKT) patří mezi volitelné
předměty oktávy studia osmiletého. Je zaměřen na algoritmizaci, programování, tvorbu
spustitelných souborů. Výuka probíhá v počítačových učebnách a každý žák pracuje
samostatně na svém počítači.
B. Obsahové vymezení předmětu:
SIKT V umožňuje žákům dosáhnout rozšířené úrovně informační gramotnosti, získat
dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními
technologiemi a orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při
práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou
efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Předmět Seminář z informačních a
komunikačních technologií II. je založen na aktivních činnostech žáků s informacemi,
zejména rychlém vyhledávání a následném zpracování informací do požadované podoby ve
formě spustitelných souborů. Umožňuje realizovat samostatnou práci i spolupráci žáků a
pracovat efektivně.

Důraz je kladen na osvojení si dovedností a poznatků z oboru algoritmizace a programování, a
to jak teoretických, tak i praktických. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné
neustále začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané. Dovednosti získané
v rámci Semináře z informačních a komunikačních technologií II. lze aplikovat ve všech
oblastech základního vzdělávání. Tím předmět překračuje rámec jediného předmětu a stává se
součástí všech odborných vzdělávacích disciplín.
C. Výchovné a vzdělávací strategie:
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení:
- žák používá správné terminologie a symboliky
- pracuje s odbornou literaturou, internetem
- vyhledává a třídí, chápe a propojuje informace
Kompetence komunikativní:
- komunikuje a diskutuje
-obhajuje své názory a naslouchá názorům druhých
- řeší problémové situace
Kompetence k řešení problémů
- argumentuje, využívá přitom získané vědomosti
- nachází správné zdroje informací k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
- aktivně spolupracuje s druhými, respektuje jejich názory
- respektuje individualitu
Kompetence občanské
- využívá znalosti a vědomosti k zodpovědné přípravě na budoucí povolání
Kompetence k podnikavosti
-je aktivní, a tvořivý
Septima

0+2 týdně, V
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy
Žák:


aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů

Učivo
Algoritmizace, vývojový cyklus
Způsoby programování
Historie jazyka C, C++



orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe

Vývojová prostředí
Syntaxe jazyka C++, standard ANSI
Proměnné, konstanty
Výrazy, příkazy
Funkce
Objektově orientované programování
Větvení, smyčky
Pole, seznamy

Systematizace učiva
Očekávané výstupy
Žák:


využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky

Učivo
Hardware
Systémové a servisní programy
Aplikační software
Webové aplikace
Internet

Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy
Žák:



aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů
orientuje se v možnostech uplatnění ICT v
různých oblastech společenského poznání a
praxe

Učivo
Algoritmizace, vývojový cyklus
Způsoby programování
Historie jazyka C, C++
Vývojová prostředí
Syntaxe jazyka C++, standard ANSI
Proměnné, konstanty
Výrazy, příkazy
Funkce
Objektově orientované programování
Větvení, smyčky
Pole, seznamy

Systematizace učiva
Očekávané výstupy
Žák:


využívá informační a komunikační služby v
souladu s etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky

Učivo
Hardware
Systémové a servisní programy
Aplikační software
Webové aplikace
Internet

Ruská konverzace II.
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Ruská konverzace II
A. Časové a organizační vymezení předmětu:
Ruská konverzace II je volitelný předmět, jehož výuka se realizuje v oktávě osmiletého studia
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
B. Obsahové vymezení předmětu: Cílem výuky je upevnění a rozšíření gramatického učiva a
slovní zásoby v běžných tematických okruzích s přihlédnutím k reáliím Ruska. Systematicky
jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - poslech, čtení, různé formy ústního i písemného
projevu tak, aby žáci zvládli maturitu, popřípadě byli připraveni na studium ruského jazyka i
jiných oborů, kde je vyžadována jeho znalost. Pro soukromý a budoucí profesní život žáků je
znalost ruského jazyka rovněž velkou výhodou.
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: střídání různých metod a forem práce, práce s různými zdroji informací,
mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: práce se slovníky, samostatná práce, debata, soutěž
Kompetence komunikativní: aktivní komunikace, diskuse s vyučujícím, párová konverzace,
skupinová práce, formulace a obhajoba vlastního názoru
Kompetence sociální a personální: spolupráce ve dvojicích a ve skupinách, cílené střídání rolí
ve skupinách, motivace, hodnocení
a sebehodnocení žáků, příjemné prostředí a zdravé klima v kolektivu
Kompetence občanské: simulace možných situací praktického života, srovnávání životního
stylu, zvyků a obyčejů u nás a Rusku, vysvětlování kulturních, geografických a ekologických
rozdílů, výchova k toleranci
Kompetence k podnikavosti: soustavná příprava na vyučování - nejspolehlivější záruka
úspěchu

Oktáva

2 týdně, V

Komunikační situace a tematické okruhy
Očekávané výstupy

Učivo
Rodinný život (mužská a ženská role, výchova dětí)

Žák:


s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný
projev, formální i neformální text na běžné či známé
téma

Bydlení (náš dům, byt, vesnice, město)
Můj život (volný čas, zájmy)
Škola a vzdělávání, plány do budoucna
Jídlo a kuchyně (stravovací zvyklosti , ruská a česká
kuchyně)
Nakupování a služby
Sport, zdravý životní styl
Cestování
Svátky
Móda a oblečení
Příroda a počasí, životní prostředí
Kulturní život, média
Česká republika, Praha, mé rodné město
Rusko, Moskva, Petrohrad
Ruská literatura, ruský jazyk

Průřezová témata

Přesahy do

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Vzdělávání v Evropě a ve světě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Člověk a životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média a mediální produkce
Účinky mediální produkce a vliv
médií

Ruský jazyk
oktáva
Jazykové prostředky
Ruský jazyk
oktáva
Komunikativní funkce jazyka a typy
textů
Ruský jazyk
oktáva
Tematické okruhy
Ruský jazyk volitelný
oktáva
Jazykové prostředky
Ruský jazyk volitelný
oktáva
Komunikativní funkce jazyka
Ruský jazyk volitelný
oktáva
Tematické okruhy

Přesahy z

Seminář z hudební výchovy
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Seminář z hudební výchovy
A. Organizační vymezení předmětu:
Předmět Seminář z hudební výchovy je volitelný předmět a je určen pro žáky Septimy a
Oktávy osmiletého programu Gymnázia Otrokovice v rozsahu 1 hodina týdně.
Výuka předmětu Seminář z hudební výchovy je nejčastěji realizována v hudební učebně
školy, popřípadě v koncertních síních, nahrávacích studiích. Výuka je doplňována hodinami v
multimediální učebně. Základem výuky je výklad učitele, který je doplňován projektovými
metodami, skupinovou prací a samostatnými hudebními projevy žáků. Důraz je kladen na
rozvíjení samostatné a kreativní činnosti každého žáka, svobodu hudebního projevu a na
uplatňování jeho subjektivity.
B. Obsahové vymezení předmětu
Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí zaměřit na vysokoškolské studium
pedagogického, hudebního či jiného estetického oboru (hudební věda, teorie kultury,
konzervatoř, AMU, pedagogické fakulty, speciální pedagogika, muzikoterapie apod.) Cílem
je příprava na přijímací zkoušky a maturitní zkoušku: a) praktickou zkoušku (práce
s vybranými skladbami; jejich rozbor a představení); b) teoretickou zkoušku (rozbor
poslechových skladeb, průřez dějinami klasické a populární hudby). Cílem semináře je i
pochopení struktury hudebního díla a výchova poučeného interpreta a diváka – posluchače.
Hlavní náplní semináře je důkladné seznámení s vývojem evropské i světové hudební kultury
v souvislostech s jinými druhy umění (malířství, architektura, literatura, divadlo). Součástí je
seznámení se základními díly klasické hudby a s významnými interprety v této oblasti;
návštěva operního nebo baletního představení, symfonického i komorního koncertu a aktivní
interpretace hudebního materiálu; sledování tematicky zaměřených dokumentů, poslech
interpretací dobových skladeb a jejich hlubší rozbor.
Žák je veden k tomu, aby
- poznával hudbu různých slohových období a porozuměl jí prostřednictvím soustředěné a
vědomé reflexe a vlastní interpretace
- sledoval a hodnotil hudbu na pozadí historických, společenských a technologických změn,
- užíval hudbu jako prostředek k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a
představ (především prostřednictvím improvizace)
- byl schopen svůj způsob vyjádření hodnotit a porovnávat s interpretacemi ostatních
C. Výchovné a vzdělávací strategie
O dosažení klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a vzdělávacími
strategiemi:
Kompetence k učení: frontální, skupinová a individuální výuka, názorné ukázky, žákovské

referáty a navazující diskuze, práce s různými zdroji informací, mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů: organizace práce formou větších společných úkolů, projektů,
práce v týmu a zodpovědnost jedince za společné dílo, samostatná práce, prezentace vlastní
práce
Kompetence komunikativní: diskuze se spolužáky i vyučujícím, individuální přístup k žákům
a rozvíjení jejich vlastních schopností, formulace vlastních uměleckých názorů a postojů,
interpretace a recepce hudebního díla
Kompetence sociální a personální: práce ve skupinách, návštěvy kulturních představení,
hodnocení práce spolužáka, individuální přístup k žákovi
Kompetence občanské: besedy, koncerty, návštěvy kulturních akcí, prezentace vlastního
projevu před veřejností
Kompetence k podnikavosti: účast na soutěžích, koncertech a projektech

Oktáva

1 týdně
Úvod do nejstaršího dějinného období

Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

Hudba a její výrazové prostředky; Periodizace
vytváří si přehled uměleckých hudebních dějin hudby; Vlastnosti tónu.
vyjádření podle samostatně zvolených
Vznik hudby, exotické kultury; Antická hudební
kritérií
teorie; Stupnice dur (kvartový a kvintový kruh)
rozlišuje umělecké slohy a umělecké
Středověk; gregoriánský chorál; Nejstarší české
směry z hlediska podstatných proměn
písně; Gotika a husitství; Stupnice moll
uměleckých děl
Ars antiqua, ars nova a vrcholná renesance; Staré
církevní stupnice
Baroko; Vznik opery; Hudební notace a osnova

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Přesahy do

Přesahy z

Od baroka ke klasicismu

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




se seznamuje se základními díly klasické
hudby a s významnými interprety v této
oblasti
využívá znalosti dobových způsobů
vyjadřování a dokáže jejich
prostřednictvím pochopit strukturu
hudebního díla

Průřezová témata

Rozvoj barokní hudby; Hudební nástroje –
smyčcové, bicí;
J. S .BACH; Intervaly;
České hudební baroko; Hudební nástroje
dechové;
Klasicismus; Akordy;
Vídeňský klasicismus; Obraty kvintakordu

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
Vrchol klasicismu; romantikové a novoromantikové

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:






se seznamuje se základními díly klasické
hudby a s významnými interprety v této
oblasti
využívá znalosti dobových způsobů
vyjadřování a dokáže jejich
prostřednictvím pochopit strukturu
hudebního díla
rozlišuje umělecké slohy a umělecké
směry z hlediska podstatných proměn
uměleckých děl

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Český klasicismus; Takty, pomlky, rytmické
členění;
Romantismus; Hudební formy;
Novoromantismus; Tempo v hudbě;
Pozdní romantismus; Dynamická označení

Přesahy do

Přesahy z

Od Smetany k evropským modernistům

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:






se seznamuje se základními díly klasické
hudby a s významnými interprety v této
oblasti
využívá znalosti dobových způsobů
vyjadřování a dokáže jejich
prostřednictvím pochopit strukturu
hudebního díla
rozlišuje umělecké slohy a umělecké
směry z hlediska podstatných proměn
uměleckých děl

Průřezová témata

Hudba českého národního obrození; Zvláštní
hudební označení a zkratky;
Český romantismus; Melodické ozdoby;
Mocná hrstka (ruská národní hudba); Transpozice;
Česká hudba přelom 19. A 20. Století; Akordové
značky;
Zakladatelé evropské moderny; Základní stupně
stupnice

Přesahy do

Přesahy z

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě
20. století v české i světové hudbě

Očekávané výstupy
Žák:






Učivo

20. století v české hudbě; Využití hudby mimo
se seznamuje se základními díly klasické i koncertní sály (muzikoterapie);
populární hudby a s významnými
Lidová píseň, etnografické rozdělení území; Druhy
interprety v této oblasti
ladění;
využívá znalosti dobových způsobů
Jazz a swing; Harmonie těsná a široká;
vyjadřování a dokáže jejich
Rock and roll, vznik a vývoj;
prostřednictvím pochopit strukturu
Harmonie, kadence, závěry;
hudebního díla a měnící se vyjadřovací
Populární hudba od 70. let do současnosti;
prostředky
Moderní elektronické nástroje, využití počítačů v
rozlišuje umělecké slohy a umělecké
hudbě
směry z hlediska podstatných proměn
uměleckých děl

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

Přesahy do

Přesahy z

VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Žijeme v Evropě

Latinský jazyk nepovinný
Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Latinský jazyk nepovinný:
A. Časové a organizační vymezení:
Latinský jazyk nepovinný je tříletý kurs, který se realizuje v rozsahu 2 hodin týdně ve 2. až 4.
ročníku (resp. sextě až oktávě) poté, co frekventanti kursu absolvovali povinný roční kurs
předmětu Latinský jazyk.
B. Obsahové vymezení semináře :
Záměrem vyučujících latiny při okleštěném počtu hodin po roce 1948 je dát svým žákům už
nikoli dokonalou jazykovou výbavu a povědomí o výjimečných typech flexe, ale solidní
přehled gramatické struktury studovaného i mateřského jazyka a vědomí etymologických
souvislostí a s tím spojenou schopnost odhadu při překladu z latiny do češtiny.
Cílem je rovněž prohloubit zájem o antické reálie, zejména o kulturu, umění, historii a
mytologii, jež tvoří základ evropského kulturního dědictví.
Seminář má prokázat, že latina je i moderním komunikačním jazykem pro vzdělané lidi z
celého světa - cf.webové stránky univerzit, latinské rádio atp.
Žádoucím výstupem ze semináře je, aby absolvent byl s to s použitím slovníku přeložit
latinský text včetně jednodušších originálních pasáží a interpretovat jej.
C. Výchovné a vzdělávací strategie :
O dosažení jednotlivých klíčových kompetencí usilují vyučující následujícími výchovnými a
vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení: zvládnutí a pochopení slovesného i jmenného paradigmatického
systému, překlad českých textů do latiny
Kompetence k řešení problémů: samostatný překlad textu, pokus o přebásnění textu
Kompetence komunikativní: memorování a přednes kratších rytmizovaných pasáží, správná
výslovnost latinského textu

Kompetence sociální a personální: účast v Certamen Latinum
Kompetence občanské: diskuse o hodnotách antické společnosti, utváření vlastních postojů
Kompetence k podnikavosti: tříbení logického myšlení

Sexta

2 týdně, V
Morfologie I.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

ovládá středoevropský typ latinské výslovnosti
chápe metajazyk lingvistického textu
ovládá pravidelné tvary deklinační a
konjugační

Průřezová témata

Opakování : Substantiva 1. a 2.deklinace
Adjektiva 1. a 2.deklinace
Indikativ préz., impf. a fut.I. sloves 1. konjugace
Substantiva a adjektiva 3. deklinace
Substantiva 4. a 5. deklinace
Prézentní kmen všech konjugací
Deponentia
Číslovky

Přesahy do

Přesahy z
Latinský jazyk
kvinta
Morfologie

Syntax I.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

chápe metajazyk lingvistického textu
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznání a rozvoj vlastní osobnosti

Struktura jednoduché věty
Ablativ časový, genitiv a dativ posesívní
Komparace
Zákaz, přání pomocí konjunktivů prézentního kmene
Účelové věty

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Přesahy z
Latinský jazyk
kvinta
Syntax

Překlad a interpretace textu I.
Očekávané výstupy
Žák:


Učivo

reaguje adekvátně a gramaticky správně v
běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých, vhodných výrazů a
frazeologických obratů
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
rozumí hlavním bodům či myšlenkám
autentického ústního projevu i psaného textu
na běžné a známé téma
sestaví ústně i písemně souvislý text na
jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
ovládá středoevropský typ latinské výslovnosti
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury









Průřezová témata

Překlad školsky upravovaných textů, zjednodušených a
orientovaných na probíranou gramatiku
Pro zpestření vřazeny např. texty z finského rádia
Nuntii Latini, latinské anekdoty atd.

Přesahy do

Přesahy z

Septima

0+2 týdně, V
Morfologie II.
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo
Demonstrativa, relativa, interrogativa, indefinita
Perfektní a supinový kmen slovesný
Participia perfekta a futura
Infinitivy perfekta a futura
Vybraná nepravidelná slovesa

chápe metajazyk lingvistického textu
ovládá pravidelné tvary deklinační a
konjugační

Syntax II.
Očekávané výstupy
Žák:



Učivo

překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
vysvětlí frekventovaná přejatá slova latinského
původu v češtině

Průřezová témata

Hypotetické souvětí
Systém zákazů a přání v latině
Cum historicum
Souslednost časová
Infinitivní vazby
Ablativ absolutní
Gerundivum, gerundium

Přesahy do
Český jazyk a literatura

Přesahy z

kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva
Syntax IV.

Překlad a interpretace textu II.
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
vysvětlí frekventovaná přejatá slova latinského
původu v češtině
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
interpretuje v češtině obsah latinského textu
přiměřené obtížnosti
Průřezová témata

Překlad obtížnějších i obsáhlejších školsky upravených
textů
Ukázky z tzv. Latinitas nova

Přesahy do

Přesahy z



Oktáva

2 týdně, V
Syntax III.
Očekávané výstupy
Žák:




Učivo

chápe metajazyk lingvistického textu
překládá jednoduché latinské syntaktické
struktury
uvědomuje si hluboký vliv latiny na moderní
jazyky
Průřezová témata

Kauzální věty
Časové věty
Účinkové věty, věty obavné a zabraňovací
Přípustkové věty
Nepřímá řeč

Přesahy do
Český jazyk a literatura
kvinta
Syntax I.
Český jazyk a literatura
sexta
Syntax II.
Český jazyk a literatura
septima
Syntax III.
Český jazyk a literatura
oktáva

Přesahy z

Syntax IV.

Překlad a interpretace textu III.
Očekávané výstupy
Žák:





Učivo

sestaví se slovníkem krátký text v latině
(pozvánku, curriculum vitae atd.)
interpretuje v češtině obsah latinského textu
přiměřené obtížnosti
pracuje se sekundární literaturou oboru a
používá další informační zdroje
sestaví a přednese v češtině referát na téma
antických reálií
Průřezová témata

Překlad delších vybraných originálních pasáží římských
autorů i českých latinsky píšících autorů
Elegické distichon- recitace, memorování
Překlad neolatinských textů
Pokusy o přebásnění textu

Přesahy do

Přesahy z

Charakteristika ŠVP
Gymnázium Otrokovice je školou, která obsahově vychází z nejlepších tradic českého
školství. Zachovává v plném rozsahu všeobecně vzdělávací charakter gymnaziálního
vzdělávání. Přitom reflektuje ve volitelných předmětech zájmy jednotlivých žáků a umožňuje
prohloubení znalostí žáků ve vybraných oblastech. Všeobecný charakter je natolik široký, že
ani neabsolvování volitelných předmětů z některé oblasti neohrozí přijetí absolventa na
vysokou školu libovolného zaměření. Gymnázium Otrokovice tak umožňuje svým žákům
nejen přihlásit se na libovolnou vysokou školu; již absolvování povinných hodin učebního
plánu umožní úspěšné absolvování libovolné vysoké školy. Úspěšnost absolventů při přijetí
na vysoké školy dlouhodobě přesahuje 90%.
Přijímací zkoušky jsou organizovány v souladu s platným právním řádem. Uchazeč absolvuje
test obecných studijních předpokladů a dále zkoušky z matematiky a českého jazyka. V
kritériích jsou vždy zohledněny výsledky žáka na ZŠ a jeho účast v individuálních soutěží
v okresních kolech a kolech výše postavených. Zkoušky ze všech tří oblastí jsou písemné.
Kritéria přijímání žáků:
Obor 79-41-K/81 Gymnázium

Žáci mohou získat maximálně 40 bodů z českého jazyka, 30 bodů z matematiky a 60 bodů z
testu obecných studijních předpokladů. Za účast v soutěžích a olympiádách a za prospěch

získá žák maximálně 55 bodů, a to tak, že za účast v okresním kole nebo kolech výše
postavených v individuálních soutěžích v aktuálním či předcházejícím školním roce získá
žák 15 bodů, za prospěch o pololetí 5. třídy se samými výbornými 40 bodů, za prospěch
s jednou dvojkou a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 35 bodů, za prospěch se dvěma
dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 30 bodů, za prospěch se třemi dvojkami
a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 25 bodů, za prospěch se čtyřmi dvojkami a žádnou
horší známkou o pololetí 5. třídy 20 bodů, za prospěch s pěti dvojkami a žádnou horší
známkou o pololetí 5. třídy 15 bodů, za prospěch se šesti dvojkami a žádnou horší známkou o
pololetí 5. třídy 10 bodů. O pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě
rovnosti celkového počtu bodů je rozhodující počet bodů získaný v testu obecných studijních
předpokladů, v případě shody počtu bodů i v tomto testu rozhoduje počet bodů z matematiky,
při rovnosti též v tomto případě počet bodů z českého jazyka. V případě rovnosti bodů i
v tomto případě rozhodne počet bodů z individuálních soutěží v okresním kole nebo kolech
výše postavených. V případě rovnosti bodů i v tomto případě rozhodne průměr známek, které
žák získal v 1. pololetí 5. třídy z M, Čj, Cj (v případě klasifikace více cizích jazyků se počítá
do průměru nejlepší z nich). Žák nevykonal úspěšně přijímací zkoušku v případě, že ze
zkoušek z ČJ, M a OSP nezískal v součtu alespoň 50 bodů.
Maturitní zkouška probíhá v souladu s platnou legislativou. Žák absolvuje 2 zkoušky společné
části maturitní zkoušky. V profilové části zkoušky si pak žák volí z nabídky stanovené
ředitelem školy 3 povinné zkoušky při zachování následujících podmínek: žák může jednu
zkoušku dublovat se společnou částí a jedním z maturitních předmětů ve společné či profilové
části musí být cizí jazyk. Nabídka předmětů stanovených ředitelem školy, ze kterých je
možno konat povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky: Čj, Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, L,
M, F, Ch, Bi, G, D, OSVZ, HO, VO, IKT. Dále žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.
Strategie směřující ke kompetenci k učení
Žák:
• své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro
seberealizaci a osobní rozvoj;
• efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a
rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení;
• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém
studiu a praxi;
• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i
kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.
Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů
Žák:
• rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje
postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování
hypotézy;
• uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti,
kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a

intuice;
• kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází
argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry;
• je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran;
• zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a
důsledků.
Strategie směřující ke kompetenci komunikativní
Žák:
• s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky
komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací
různého typu;
• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého
typu; efektivně využívá moderní informační technologie;
• vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu,
co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností
a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci;
• prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem;
• rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje
přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích
pomáhá dosáhnout porozumění.
Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální
Žák:
• posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe;
• stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní
podmínky;
• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a
chování podle toho koriguje;
• přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a
možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje;
• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
• přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné
úctě, toleranci a empatii;
• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých;
• rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.
Strategie směřující ke kompetenci občanské
Žák:
• informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a
zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě;
• o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná
tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;
• respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;

• rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;
• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých
povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti
jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování;
• chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a
zdraví, poskytne ostatním pomoc;
• posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí,
zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího
svědomí.
Strategie směřující ke kompetenci k podnikavosti
Žák:
• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se
rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření;
• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v
osobním a profesním životě;
• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace;
• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech,
využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit;
• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené
výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity,
motivuje se k dosahování úspěchu;
• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích
a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést;
• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky
posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady,
realitu tržního prostředí a další faktory.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou
individuální integrace do běžných tříd.
V rámci integrace jsou vytvářeny žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování
jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků jsou uplatňovány při jejich
vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými
metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při
rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších
specifických dovedností žáků.
Protože vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje odbornou
připravenost pedagogických pracovníků, jsou pro pedagogy organizovány vzdělávací kurzy a školení.
Pro žáky je vytvářeno podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných
opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k
odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci.
Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů.

V individuálních vzdělávacích plánech je pro tyto žáky vytvořeno takové prostředí, aby bylo
dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Škola
zohlední požadavky poradenských zařízení a promítne je do IVP. V případě potřeby je možno zařadit
do IVP logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově
postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova písma,
zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. IVP dále zohlední kompenzační
a didaktické pomůcky, speciální učebnice, výukové programy.
Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo
zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do
rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo
psycholog).
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu se vychází z konkrétního zjištění a popisu speciálních
vzdělávacích potřeb a možností žáků.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola
zabezpečuje tyto podmínky:
- uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka;
- umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků;
- uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při
stanovování obsahu, forem i metod výuky;
- zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání;
- provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí;
- spolupracovat s rodiči nebo se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a
odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s
odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů);
- spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním;
- podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky.
Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením:
- upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích27 tak, aby byly
pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr
učiva;
- uplatňovat alternativní formy komunikace – znaková řeč, Braillovo písmo, náhradní formy
komunikace;
- umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo
studijní skupině.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od
prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých u nás již
žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o
udělení azylu). Počet těchto žáků se ve školách stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez
závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou
jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci,
projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí,
vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým

postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům
věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují.
Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve
většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu
příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. U těchto žáků
bude proto nutné nejen věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým
prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně je však třeba zajistit těmto žákům,
ve shodě se školským zákonem a za podmínek stanovených tímto zákonem, vzdělávání v jazyce
příslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat v průběhu školní docházky i takové
informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu je
potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich
národnosti.
Dlouhodobým cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího
prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Škola
vnímá případně jinou národnost, etnicitu či hodnotovou orientaci všech svých žáků a v rámci možností
pružně reaguje na jejich kulturní rozdíly, v případě potřeby vypracuje pro tyto žáky individuální
vzdělávací plány, které by jejich potřebám maximálně vyhovovaly.
Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je
nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede
volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima.
Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace
výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a
sociálního prostředí.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky:
- individuální péči;
- pomoc asistenta pedagoga;
- odpovídající metody a formy práce;
- specifické učebnice a materiály;
- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu;
- spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s
dalšími odborníky.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• na Gymnáziu Otrokovice pracuje výchovný poradce, který v případě žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami spolupracuje se školskými vzdělávacími zařízeními ve Zlíně;
• žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je navrhován individuální vzdělávací plán,
který zohledňuje jejich potřeby;
• při klasifikaci je zohledňován stupeň postižení, pokud je doložen posudkem
specializovaného diagnostického zařízení;
• vedení Gymnázia Otrokovice je nápomocno při zajištění kompenzačních pomůcek;
• škola napomáhá integraci žáků se zdravotním postižením;
• žákům je poskytováno doučování podle potřeby bez ohledu na jejich sociální, jazykový či
kulturní původ;
• při Gymnáziu Otrokovice je zřízen Nadační fond Gymnázia Otrokovice, který napomáhá
sociálně znevýhodněným žákům při finančním zajištění akcí školy.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
• pedagogové Gymnázia Otrokovice využívají metod výuky s preferencí individuálního
přístupu;
• žákům jsou podle potřeby poskytovány konzultace, které využívají jak žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami, tak žáci mimořádně nadaní;
• Gymnázium Otrokovice dělí žáky v jazycích podle úrovně; umožňuje tak jejich lepší rozvoj
při zohlednění jejich schopností a nadání;
• škola poskytuje mimoškolní aktivity, které umožňují další rozvoj nadaných žáků (VO,
jazyky, HO, počítače);
• Gymnázium Otrokovice má ucelený systém volitelných předmětů, který umožňuje žáků se
profilovat. Tento systém plně reflektuje zájem žáka; Gymnázium Otrokovice akceptuje i málo
početné skupiny žáků ve volitelných předmětech (minimum žáků pro otevření skupiny je 6).
Profil absolventa

Školní vzdělávací program Gymnázia Otrokovice klade důraz na všeobecné vzdělání, je
založen na rovnováze humanitních a přírodovědných předmětů. Absolvent Gymnázia
Otrokovice je schopen úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na různé typy vysokých škol.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou.
Absolvent Gymnázia Otrokovice
- je zralou osobností schopnou objektivně hodnotit své dovednosti
- zná své silné stránky a umí je účelně rozvíjet
- je asertivní, dovede obhájit svůj názor racionálními argumenty
- je komunikativní, dovede využívat mateřského jazyka a volit vhodné komunikační
prostředky adekvátní dané situaci
- vyznačuje se tvůrčím myšlením, dokáže využívat získané vědomosti a tvůrčím způsobem s
nimi pracovat
- má díky přiměřené náročnosti výuky vypěstován systém morálně-volních vlastností, je
připraven je dále rozvíjet studiem na vysoké škole
- zvládá zásady logického myšlení, které jsou soustavně rozvíjeny ve všech vyučovacích
předmětech, jak humanitních, tak přírodovědných
- je schopen kriticky analyzovat a hodnotit informace, dokáže s nimi efektivně pracovat
- při své práci aktivně a smysluplně využívá moderní technologie
- je jazykově vybaven, zvládá na úrovni alespoň dva světové jazyky
- je si vědom důležitosti ochrany kulturního dědictví, je v něm systematicky pěstována úcta ke
kulturním památkám, dbá na ochranu životního prostředí
- je schopen orientovat se v demokratické společnosti, zná hodnotu mezilidských vztahů
- je adaptabilní, díky sumě vědomostí, které si z naší školy odnáší, je schopen v budoucnosti
pružně reagovat na změny na trhu práce

Začlenění průřezových témat
Gymnázium Otrokovice plní průřezová témata v průběhu výuky všech předmětů. Minimálně jsou
plněny v učivech, která jsou uvedena v následujících tabulkách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Integrace do výuky
Rozvoj schopností poznávání
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a
literatura

prima

Národní jazyk a jeho rozvrstvení

Anglický jazyk

prima

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

tercie

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Francouzský jazyk

sekunda Jazykové prostředky a funkce

Francouzský jazyk

tercie

Španělský jazyk

sekunda Jazykové prostředky a funkce

Španělský jazyk

tercie

Jazykové prostředky a funkce

Španělský jazyk

kvarta

Jazykové prostředky a funkce

Matematika

prima

Opakování učiva

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Dějepis

sekunda Raný novověk

Zeměpis

prima

Úvod do geografie

Zeměpis

prima

Matematická geografie

Zeměpis

prima

Kartografie

Zeměpis

prima

Atmosféra

Zeměpis

prima

Hydrosféra

Zeměpis

prima

Litosféra

Jazykové prostředky a funkce

Zeměpis

prima

Pedosféra

Zeměpis

prima

Biosféra

Zeměpis

prima

Regionální geografie oceánů

Zeměpis

prima

Regionální geografie polárních oblastí

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

sekunda Regionélní geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Hudební výchova

prima

Lidový dvojhlas

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

kvarta

Hudební renesance v Čechách

Výtvarná výchova

tercie

Úvod do výtvarné výchovy

Výtvarná výchova

tercie

Umění jako projev magické moci

Výtvarná výchova

tercie

Malba jako prostředek sebepoznání

Výtvarná výchova

tercie

Samostatný projekt

Výtvarná výchova

kvarta

Zrození abstrakce

Výtvarná výchova

kvarta

Samostatný projekt

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Exkurze jazykové
Sebepoznání a sebepojetí
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Výchova k
občanství

tercie

Člověk jako osobnost

Fyzika

septima Praktické úlohy

Hudební výchova

prima

Lidový dvojhlas

Hudební výchova

prima

Hudební nástroje v lidové hudbě

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

sekunda Putování za lidovou písní

Hudební výchova

sekunda Sonáta a sonátová forma

Hudební výchova

tercie

Novodobé směry artificiální hudby II

Hudební výchova

kvarta

České hudební baroko

Výtvarná výchova

tercie

Samostatný projekt

Výtvarná výchova

kvarta

Samostatný projekt

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Pohybové hry

Tělesná výchova

prima

Gymnastika a tanec

Tělesná výchova

prima

Úpoly

Tělesná výchova

prima

Atletika

Tělesná výchova

prima

Sportovní hry

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Pohybové hry

Tělesná výchova

sekunda Gymnastika a tanec

Tělesná výchova

sekunda Úpoly

Tělesná výchova

sekunda Atletika

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Pohybové hry

Tělesná výchova

tercie

Gymnastika a tanec

Tělesná výchova

tercie

Úpoly

Tělesná výchova

tercie

Atletika

Tělesná výchova

tercie

Sportovní hry

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Pohybové hry

Tělesná výchova

kvarta

Gymnastika a tanec

Tělesná výchova

kvarta

Úpoly

Tělesná výchova

kvarta

Atletika

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Přírodovědná
cvičení

kvarta

Cvičení z fyziky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz

Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Seberegulace a sebeorganizace
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

sekunda Jazykové prostředky

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

prima

Orientální despocie

Dějepis

prima

Starověké Řecko

Dějepis

sekunda Raný středověk

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Výchova k
občanství

tercie

Člověk jako osobnost

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz

Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Psychohygiena
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Výchova k
občanství

tercie

Člověk jako osobnost

Výtvarná výchova kvarta

Zrození abstrakce

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Prevence sociálně patologických jevů
Kreativita
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

sekunda Jazykové prostředky

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Anglický jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Zeměpis

prima

Matematická geografie

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Hudební
výchova

prima

Nástrojové a pěvecké obsazení skladeb

Výtvarná
výchova

prima

Proměna tvaru

Výtvarná
výchova

sekunda Tvořivost jako hra

Výtvarná
výchova

tercie

Umění jako projev magické moci

Výtvarná
výchova

tercie

Malba jako prostředek sebepoznání

Výtvarná
výchova

tercie

Samostatný projekt

Výtvarná
výchova

kvarta

Zrození abstrakce

Výtvarná
výchova

kvarta

Počítačová grafika, fotografie, video, animace

Výtvarná
výchova

kvarta

Samostatný projekt

Tělesná
výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální
podmínky

Tělesná
výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná
výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo materiální
podmínky

Tělesná

tercie

Poznatky z TV a sportu

výchova
Tělesná
výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo materiální
podmínky

Tělesná
výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná
výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo materiální
podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Poznávání lidí
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Anglický jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

tercie

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

kvarta

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvinta

Reálie

Německý jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Dějepis

prima

Orientální despocie

Dějepis

prima

Starověká Indie a Čína

Dějepis

prima

Starověký Řím

Výchova k
občanství

sekunda Člověk a morálka

Výchova k
občanství

sekunda Člověkc a dospívání

Výchova k
občanství

tercie

Člověk ve společnosti

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

tercie

Doprava a spoje

Zeměpis

tercie

Služby

Zeměpis

tercie

Cestovní ruch

Zeměpis

kvarta

Obyvatelstvo a sídla

Hudební výchova

kvarta

České hudební baroko

Výtvarná výchova tercie

Samostatný projekt

Výtvarná výchova kvarta

Samostatný projekt

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové

Mezilidské vztahy
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

tercie

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Německý jazyk

sekunda Tematické okruhy

Ruský jazyk

sekunda Tematické okruhy

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

prima

Orientální despocie

Dějepis

prima

Starověká Indie a Čína

Dějepis

prima

Starověké Řecko

Dějepis

prima

Starověký Řím

Dějepis

sekunda Raný středověk

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Dějepis

sekunda Raný novověk

Výchova k
občanství

prima

Výchova k
občanství

sekunda Člověk a morálka

Výchova k
občanství

sekunda Člověkc a dospívání

Zeměpis

prima

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

tercie

Služby

Život ve společnosti

Kartografie

Zeměpis

tercie

Cestovní ruch

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

tercie

Pojem hudby a nejstarší památky

Hudební výchova

kvarta

Hudební renesance v Čechách

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Komunikace
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

tercie

Obecné výklady o Čj

Český jazyk a literatura

kvarta

Komunikace a sloh

Český jazyk a literatura

kvarta

Literatura

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

tercie

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

tercie

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Německý jazyk

sekunda Jazykové prostředky

Německý jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Francouzský jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Francouzský jazyk

sekunda Tematické okruhy a komunikační situace

Francouzský jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Francouzský jazyk

kvarta

Komunikativní funkce jazyka a typy

Francouzský jazyk

kvarta

Tematické okruhy a komunikační situace

Španělský jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Španělský jazyk

sekunda Tematické okruhy a komunikační situace

Španělský jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Španělský jazyk

tercie

Tematické okruhy a komunikační sutuace

Španělský jazyk

kvarta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Informační a komunikační
technologie

prima

Mobilní služby

Informační a komunikační
technologie

kvarta

Informační technologie

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Výchova k občanství

sekunda Člověk a morálka

Výchova k občanství

tercie

Člověk ve společnosti

Zeměpis

prima

Úvod do geografie

Zeměpis

prima

Atmosféra

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

tercie

Služby

Zeměpis

tercie

Cestovní ruch

Hudební výchova

prima

Hudební výrazové prostředky

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

prima

Partitura, hudební nástroje

Hudební výchova

prima

Akord, terciová stavba akordu

Hudební výchova

kvarta

České hudební baroko

Výtvarná výchova

tercie

Samostatný projekt

Výtvarná výchova

kvarta

Samostatný projekt

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Exkurze jazykové
Kooperace a kompetice
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk prima

Jazykové prostředky

Anglický jazyk prima

Reálie

Anglický jazyk sekunda Jazykové prostředky

Anglický jazyk sekunda Konverzační okruhy
Dějepis

prima

Pravěk

Tělesná
výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo materiální
podmínky

Tělesná
výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná
výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální
podmínky

Tělesná
výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální
podmínky

Tělesná
výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná
výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná
výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální
podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Exkurze jazykové
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a
literatura

prima

Morfologie

Český jazyk a
literatura

prima

Národní jazyk a jeho rozvrstvení

Anglický jazyk

prima

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

sekunda Jazykové prostředky

Anglický jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Dějepis

prima

Úvod do dějepisu

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

prima

Starověká Indie a Čína

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Výtvarná výchova

tercie

Samostatný projekt

Výtvarná výchova

kvarta

Samostatný projekt

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Exkurze jazykové

Hodnoty, postoje, praktická etika
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Anglický jazyk

tercie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

kvarta

Konverzační okruhy

Výchova k
občanství

sekunda Člověk a morálka

Hudební výchova

prima

Variace

Tělesná výchova

prima

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

prima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sekunda Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sekunda Sportovní hry

Tělesná výchova

sekunda

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

tercie

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

tercie

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

kvarta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvarta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvarta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Sloh- odborný styl

Český jazyk a literatura

kvinta

Dějiny a interpretace literatury I.

Český jazyk a literatura

sexta

Dějiny a interpretace literatury II.

Český jazyk a literatura

oktáva

Umělecký styl

Anglický jazyk

sexta

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

sexta

Reálie

Anglický jazyk

oktáva

Jazykové prostředky

Ruský jazyk

septima Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Občanský a
společenskovědní základ

kvinta

Psychologie jako věda

Občanský a
společenskovědní základ

kvinta

Psychologie osobnosti, vývojová psychologie

Hudební obor

kvinta

Úvod do HV

Výtvarný obor

kvinta

Vizuálně obrazné vyjádření v úrovni smyslové,
subjektivní a komunikační

Výtvarný obor

kvinta

Já a moje identita

Výtvarný obor

kvinta

Samostatný projekt

Výtvarný obor

kvinta

Úvod do HV

Výtvarný obor

sexta

Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska
inovace prostředků, obsahu a účinku.

Výtvarný obor

sexta

Samostatný projekt

Dějiny umění

kvinta

Úvod do dějin umění

Dějiny umění

kvinta

Prezentace uměleckého díla

Tělesná výchova

kvinta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvinta

Úpoly

Tělesná výchova

kvinta

Atletika

Tělesná výchova

kvinta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvinta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo

materiální podmínky
Tělesná výchova

kvinta

Testování

Tělesná výchova

sexta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sexta

Úpoly

Tělesná výchova

sexta

Atletika

Tělesná výchova

sexta

Sportovní hry

Tělesná výchova

sexta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sexta

Testování

Tělesná výchova

septima Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

septima Úpoly

Tělesná výchova

septima Atletika

Tělesná výchova

septima Sportovní hry

Tělesná výchova

septima

Tělesná výchova

septima Testování

Tělesná výchova

oktáva

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

oktáva

Úpoly

Tělesná výchova

oktáva

Atletika

Tělesná výchova

oktáva

Sportovní hry

Tělesná výchova

oktáva

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

oktáva

Testování

Anglická konverzace I

septima Jazykové prostředky

Německá konverzace I

septima Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z výtvarné
výchovy I

septima Samostatný projekt

Anglická konverzace II

oktáva

Jazykové prostředky

Anglická konverzace II

oktáva

Komunikativní funkce jazyka

Seminář z výtvarné
výchovy II

oktáva

Výtvarné techniky

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Seminář z výtvarné
výchovy II

oktáva

Samostatný projekt

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Sportovně turistický kurz
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze do Prahy
Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a
literatura

kvinta

Sloh- odborný styl

Anglický jazyk

kvinta

Jazykové prostředky

Francouzský jazyk

kvinta

Jazykové prostředky a funkce

Francouzský jazyk

sexta

Jazykové prostředky a funkce

Francouzský jazyk

septima Jazykové prostředky a funkce

Výtvarný obor

kvinta

Já a moje identita

Výtvarný obor

kvinta

Samostatný projekt

Výtvarný obor

sexta

Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska
inovace prostředků, obsahu a účinku.

Výtvarný obor

sexta

Samostatný projekt

Dějiny umění

kvinta

Prezentace uměleckého díla

Tělesná výchova

kvinta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvinta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvinta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sexta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sexta

Sportovní hry

Tělesná výchova

sexta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

septima Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

septima Sportovní hry

Tělesná výchova

septima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

oktáva

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

oktáva

Sportovní hry

Tělesná výchova

oktáva

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Anglický jazyk
volitelný

sexta

Modul 1

Anglický jazyk
volitelný

septima Modul 2

Anglický jazyk
volitelný

oktáva

Modul 3

Anglická konverzace I septima Komunikativní funkce jazyka
Seminář z výtvarné
výchovy I

septima Samostatný projekt

Seminář z výtvarné
výchovy II

oktáva

Samostatný projekt

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Sportovně turistický kurz
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Sociální komunikace
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Úvod do stylistiky

Český jazyk a literatura

kvinta

Sloh- odborný styl

Český jazyk a literatura

kvinta

Úvod do literatury

Český jazyk a literatura

sexta

Praktický řečnický výcvik

Český jazyk a literatura

septima Profesní komunikace

Český jazyk a literatura

septima Sloh : Publicistický styl

Anglický jazyk

kvinta

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

kvinta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

kvinta

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sexta

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

sexta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

septima Jazykové prostředky

Anglický jazyk

septima Komunikativní funkce jazyka

Anglický jazyk

septima Konverzační okruhy

Anglický jazyk

oktáva

Komunikativní funkce a typy textů

Německý jazyk

kvinta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Německý jazyk

sexta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Německý jazyk

septima Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Francouzský jazyk

oktáva

Tematické okruhy a komunikační situace

Ruský jazyk

kvinta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Ruský jazyk

sexta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Ruský jazyk

septima Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Ruský jazyk

septima Tematické okruhy

Ruský jazyk

oktáva

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Občanský a
společenskovědní základ

kvinta

Sociologie

Občanský a
společenskovědní základ

kvinta

Sociální struktura společnosti, sociální vztahy

Fyzika

sexta

Praktické úlohy

Fyzika

septima Praktické úlohy

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Hudební obor

kvinta

Úvod do HV

Výtvarný obor

kvinta

Úvod do HV

Tělesná výchova

kvinta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvinta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvinta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

sexta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sexta

Sportovní hry

Tělesná výchova

sexta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

septima Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

septima Sportovní hry

Tělesná výchova

septima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

oktáva

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

oktáva

Sportovní hry

Tělesná výchova

oktáva

Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové
nebo materiální podmínky

Anglický jazyk volitelný

sexta

Modul 1

Anglický jazyk volitelný

septima Modul 2

Anglický jazyk volitelný

oktáva

Německý jazyk volitelný

septima Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Německý jazyk volitelný

oktáva

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Ruský jazyk volitelný

sexta

Komunikativní funkce jazyka

Ruský jazyk volitelný

sexta

Tematické okruhy

Ruský jazyk volitelný

septima Komunikativní funkce jazyka

Ruský jazyk volitelný

oktáva

Anglická konverzace I

septima Jazykové prostředky

Anglická konverzace I

septima Komunikativní funkce jazyka

Anglická konverzace I

septima Konverzační okruhy

Německá konverzace I

septima Komunikační situace a tematické okruhy

Anglická konverzace II

oktáva

Jazykové prostředky

Anglická konverzace II

oktáva

Komunikativní funkce jazyka

Ruská konverzace II.

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Modul 3

Komunikativní funkce jazyka

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Sportovně turistický kurz
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze do Prahy
Environmentální výchova
Morálka všedního dne
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a
literatura

septima Sloh : Publicistický styl

Anglický jazyk

kvinta

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

sexta

Konverzační okruhy

Německý jazyk

kvinta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Německý jazyk

sexta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Dějepis

kvinta

Starověk- orientální despocie

Dějepis

kvinta

Starověké Řecko

Dějepis

kvinta

Starověký Řím

Dějepis

sexta

Střední Evropa v 7.-12. století

Dějepis

sexta

Novověk I

Dějepis

septima Novověk II

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Tělesná výchova

kvinta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

kvinta

Sportovní hry

Tělesná výchova

kvinta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sexta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sexta

Sportovní hry

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

sexta

Tělesná výchova

septima Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

septima Sportovní hry

Tělesná výchova

septima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Tělesná výchova

oktáva

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

oktáva

Sportovní hry

Tělesná výchova

oktáva

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové nebo
materiální podmínky

Německý jazyk
volitelný

septima Tematické okruhy

Ruský jazyk
volitelný

sexta

Tematické okruhy

Anglická konverzace
oktáva
II

Jazykové prostředky

Seminář z dějepisu II oktáva

Poválečná Evropa a svět (1945-1955)

Seminář z dějepisu II oktáva

Vývoj socialistické soustavy, její krize

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Sportovně turistický kurz
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Spolupráce a soutěž
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

sexta

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

septima Jazykové prostředky

Anglický jazyk

oktáva

Jazykové prostředky

Anglický jazyk

oktáva

Reálie

Německý jazyk

sexta

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Latinský jazyk

kvinta

Anglický jazyk volitelný sexta

Syntax
Modul 1

Anglický jazyk volitelný septima Modul 2
Anglický jazyk volitelný oktáva
Anglická konverzace I

Modul 3

septima Konverzační okruhy

Pokrytí v projektu

Sportovně turistický kurz
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Integrace do výuky
Občanská společnost a škola
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura tercie

Obecné výklady o čj

Anglický jazyk

prima Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

prima Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima Reálie

Anglický jazyk

tercie

Anglický jazyk

kvarta Jazykové prostředky

Výchova k občanství

prima Život ve společnosti

Zeměpis

prima Kartografie

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Pokrytí v projektu

Prevence sociálně patologických jevů
Občan, občanská společnost a stát
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Dějepis

tercie

Hledání východisek ze starého světa

Dějepis

tercie

Cesta k moderní společnosti

Dějepis

kvarta

Moderní doba I. (1914 - 1945)

Dějepis

kvarta

Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Výchova k občanství prima

Život ve společnosti

Výchova k občanství kvarta

Právní řád ČR

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

prima

Variace

Pokrytí v projektu

Prevence sociálně patologických jevů
Formy participace občanů v politickém životě
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Dějepis

prima Starověké Řecko

Dějepis

prima Starověký Řím

Dějepis

tercie

Dějepis

kvarta Moderní doba I. (1914 - 1945)

Dějepis

kvarta Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Cesta k moderní společnosti

Výchova k občanství prima Život ve společnosti
Výchova k občanství tercie

Základy nauky o státu a právu

Výchova k občanství kvarta Právní řád ČR
Zeměpis

prima Úvod do geografie

Zeměpis

prima Matematická geografie

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Pokrytí v projektu
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Dějepis

prima Starověké Řecko

Dějepis

prima Starověký Řím

Dějepis

tercie

Hledání východisek ze starého světa

Dějepis

tercie

Cesta k moderní společnosti

Dějepis

kvarta Moderní doba I. (1914 - 1945)

Dějepis

kvarta Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Výchova k občanství prima Život ve společnosti
Výchova k občanství tercie

Základy nauky o státu a právu

Zeměpis

Politická mapa dnešního světa

tercie

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Integrace do výuky
Evropa a svět nás zajímá
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura prima

Národní jazyk a jeho rozvrstvení

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

tercie

Reálie

Anglický jazyk

kvarta

Jazykové prostředky

Francouzský jazyk

sekunda Reálie

Francouzský jazyk

tercie

Španělský jazyk

sekunda Reálie

Ruský jazyk

tercie

Tematické okruhy

Dějepis

kvarta

Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Reálie

Zeměpis

prima

Biosféra

Zeměpis

prima

Regionální geografie polárních oblastí

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

sekunda Regionélní geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

tercie

Doprava a spoje

Zeměpis

tercie

Služby

Zeměpis

tercie

Cestovní ruch

Zeměpis

tercie

Krajina a životní prostředí

Zeměpis

kvarta

Česká republika na mapě Evropy

Zeměpis

kvarta

Obyvatelstvo a sídla

Zeměpis

kvarta

Hospodářství České republiky

Hudební výchova

sekunda Koncert

Pokrytí v projektu

Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Objevujeme Evropu a svět
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Anglický jazyk

tercie

Reálie

Anglický jazyk

kvarta

Reálie

Francouzský jazyk

sekunda Reálie

Francouzský jazyk

tercie

Reálie

Francouzský jazyk

kvarta

Reálie

Španělský jazyk

tercie

Reálie

Dějepis

sekunda Raný středověk

Výchova k občanství sekunda Globální problémy lidstva
Zeměpis

prima

Litosféra

Zeměpis

prima

Regionální geografie oceánů

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

sekunda Regionélní geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

kvarta

Česká republika na mapě Evropy

Hudební výchova

prima

Akord, terciová stavba akordu

Hudební výchova

sekunda Polyfonie neboli vícehlas

Hudební výchova

tercie

Akordy a Rock and roll

Pokrytí v projektu

Lyžařský kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Jsme Evropané
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Reálie

Dějepis

prima

Starověké Řecko

Dějepis

prima

Starověký Řím

Dějepis

sekunda Raný novověk

Výchova k občanství sekunda Globální problémy lidstva
Zeměpis

prima

Kartografie

Zeměpis

prima

Hydrosféra

Zeměpis

prima

Pedosféra

Zeměpis

prima

Regionální geografie polárních oblastí

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Evropy

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

kvarta

Česká republika na mapě Evropy

Zeměpis

kvarta

Obyvatelstvo a sídla

Zeměpis

kvarta

Hospodářství České republiky

Zeměpis

kvarta

Oblasti České republiky

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

sekunda Sonáta a sonátová forma

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Globalizační a rozvojové procesy
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura kvinta

Úvod do studia lingvistiky

Španělský jazyk

oktáva

Reálie

Ruský jazyk

oktáva

Tematické okruhy

Dějepis

kvinta

Starověké Řecko

Dějepis

kvinta

Starověký Řím

Dějepis

sexta

Počátky středověku

Dějepis

sexta

Vrcholný středověk

Dějepis

sexta

Novověk I

Dějepis

septima Novověk II

Dějepis

septima Osvícenství a věk revolucí

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Seminář z geografie II

oktáva

Aplikovaná geografie

Seminář z dějepisu II

oktáva

Poválečná Evropa a svět (1945-1955)

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj socialistické soustavy, její krize

Seminář z dějepisu II

oktáva

Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny 20. století

Pokrytí v projektu
Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Úvod do studia lingvistiky

Anglický jazyk

kvinta

Konverzační okruhy

Německý jazyk

oktáva

Tematické okruhy

Dějepis

kvarta

Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Občanský a společenskovědní
základ

septima Mezinárodní vztahy

Geografie

kvinta

Fyzickogeografická sféra

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Geografie

kvinta

Světové hospodářství

Geografie

kvinta

Krajina a životní prostředí

Geografie

kvinta

Mimoevropské regiony světa

Geografie

sexta

Česká republika

Německý jazyk volitelný

oktáva

Tematické okruhy

Seminář z geografie II

oktáva

Amerika - regionální geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Asie - regionální geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Afrika - regionální geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Aplikovaná geografie

Anglická konverzace II

oktáva

Komunikativní funkce jazyka

Německá konverzace II

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z dějepisu II

oktáva

Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny 20.
století

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Environmentální výchova
Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Úvod do studia lingvistiky

Anglický jazyk

sexta

Reálie

Německý jazyk

kvinta

Tematické okruhy

Občanský a společenskovědní
základ

septima Mezinárodní vztahy

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Geografie

kvinta

Světové hospodářství

Geografie

kvinta

Mimoevropské regiony světa

Geografie

sexta

Česká republika

Seminář z geografie II

oktáva

Afrika - regionální geografie

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II

oktáva

Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny
20. století

Pokrytí v projektu

Prevence sociálně patologických jevů
Environmentální výchova

Žijeme v Evropě
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Úvod do studia lingvistiky

Anglický jazyk

septima Konverzační okruhy

Německý jazyk

kvinta

Tematické okruhy

Německý jazyk

sexta

Tematické okruhy

Německý jazyk

oktáva

Tematické okruhy

Ruský jazyk

kvinta

Tematické okruhy

Ruský jazyk

septima Tematické okruhy

Dějepis

kvinta

Starověké Řecko

Dějepis

kvinta

Starověký Řím

Dějepis

sexta

Raný středověk

Dějepis

sexta

Vrcholný středověk

Dějepis

sexta

Střední Evropa ve 13.-15. století

Dějepis

septima Novověk II

Dějepis

septima Osvícenství a věk revolucí

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Občanský a společenskovědní základ septima Mezinárodní vztahy
Geografie

kvinta

Země jako vesmírné těleso

Geografie

kvinta

Základy kartografie

Geografie

kvinta

Fyzickogeografická sféra

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Geografie

kvinta

Světové hospodářství

Geografie

kvinta

Základy politické geografie

Geografie

sexta

Evropa- všeobecný přehled

Geografie

sexta

Severní Evropa

Geografie

sexta

Západní Evropa

Geografie

sexta

Jižní Evropa

Geografie

sexta

Střední Evropa

Geografie

sexta

Jihovýchodní Evropa

Geografie

sexta

Východní Evropa

Geografie

sexta

Česká republika

Německý jazyk volitelný

sexta

Tematické okruhy

Ruský jazyk volitelný

oktáva

Tematické okruhy

Německá konverzace I

septima Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z geografie II

oktáva

Místní krajina

Německá konverzace II

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z dějepisu II

oktáva

Poválečná Evropa a svět (1945-1955)

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj socialistické soustavy, její krize

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze do Prahy
Exkurze jazykové
Vzdělávání v Evropě a ve světě
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Úvod do studia lingvistiky

Anglický jazyk

kvinta

Reálie

Anglický jazyk

sexta

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sexta

Reálie

Anglický jazyk

septima Reálie

Anglický jazyk

oktáva

Reálie

Německý jazyk

kvinta

Tematické okruhy

Německý jazyk

septima Tematické okruhy

Německý jazyk

oktáva

Tematické okruhy

Francouzský jazyk

kvinta

Reálie

Španělský jazyk

kvinta

Reálie

Ruský jazyk

sexta

Tematické okruhy

Dějepis

septima Osvícenství a věk revolucí

Dějepis

oktáva

Německý jazyk volitelný sexta

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)
Tematické okruhy

Ruský jazyk volitelný

septima Tematické okruhy

Německá konverzace I

septima Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z dějepisu I

septima Pomocné vědy historické

Ruská konverzace II.

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Pokrytí v projektu

Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze do Prahy
Exkurze jazykové
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Integrace do výuky
Kulturní diference
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura prima

Národní jazyk a jeho rozvrstvení

Český jazyk a literatura tercie

Literatura

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

prima

Starověká Indie a Čína

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Dějepis

tercie

Hledání východisek ze starého světa

Dějepis

tercie

Cesta k moderní společnosti

Dějepis

kvarta

Moderní doba I. (1914 - 1945)

Dějepis

kvarta

Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Výchova k občanství

prima

Kulturní dědictví

Výchova k občanství

sekunda Člověk a lidská práva

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

sekunda Regionélní geografie Evropy

Zeměpis

tercie

Politická mapa dnešního světa

Hudební výchova

prima

Variace

Hudební výchova

tercie

Renesance

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Lidské vztahy
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

prima

Reálie

Dějepis

prima

Orientální despocie

Dějepis

prima

Starověká Indie a Čína

Dějepis

prima

Starověké Řecko

Dějepis

prima

Starověký Řím

Dějepis

sekunda Raný středověk

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Dějepis

sekunda Raný novověk

Výchova k občanství sekunda Člověk a lidská práva
Zeměpis

prima

Úvod do geografie

Zeměpis

prima

Kartografie

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

tercie

Cestovní ruch

Zeměpis

kvarta

Obyvatelstvo a sídla

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Hudební výchova

prima

Lidový dvojhlas

Hudební výchova

prima

Hudební nástroje v lidové hudbě

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

prima

Variace

Hudební výchova

tercie

Počátky moderní populární hudby

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Etnický původ
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura kvarta

Obecné výklady o jazyce

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

prima

Orientální despocie

Dějepis

prima

Starověké Řecko

Dějepis

prima

Starověký Řím

Dějepis

sekunda Raný středověk

Dějepis

sekunda Raný novověk

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Hudební výchova

prima

Stupnice moll melodická

Hudební výchova

tercie

Pojem hudby a nejstarší památky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
Multikulturalita
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura tercie

Obecné výklady o čj

Český jazyk a literatura kvarta

Obecné výklady o jazyce

Anglický jazyk

prima

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

prima

Reálie

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Anglický jazyk

tercie

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvarta

Reálie

Výchova k občanství

prima

Kulturní dědictví

Hudební výchova

prima

Partitura, hudební nástroje

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové

Princip sociálního smíru a solidarity
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Dějepis

kvarta

Výchova k občanství prima

Moderní doba II. - poslední půlstoletí
Globální problémy lidstva

Výchova k občanství sekunda Člověk a lidská práva
Zeměpis

prima

Úvod do geografie

Zeměpis

prima

Matematická geografie

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Základní problémy sociokulturních rozdílů
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Španělský jazyk

septima Reálie

Ruský jazyk

kvinta

Tematické okruhy

Dějepis

sexta

Počátky středověku

Dějepis

sexta

Raný středověk

Dějepis

sexta

Vrcholný středověk

Dějepis

sexta

Střední Evropa ve 13.-15. století

Dějepis

sexta

Novověk I

Dějepis

septima Novověk II

Dějepis

septima Osvícenství a věk revolucí

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Geografie

kvinta

Mimoevropské regiony světa

Geografie

sexta

Severní Evropa

Geografie

sexta

Západní Evropa

Geografie

sexta

Jižní Evropa

Geografie

sexta

Střední Evropa

Geografie

sexta

Jihovýchodní Evropa

Geografie

sexta

Východní Evropa

Geografie

sexta

Česká republika

Latinský jazyk volitelný oktáva

Překlad a interpretace textu III.

Německá konverzace I

septima Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z geografie II

oktáva

Amerika - regionální geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Asie - regionální geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Afrika - regionální geografie

Německá konverzace II oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z dějepisu II

oktáva

Poválečná Evropa a svět (1945-1955)

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj socialistické soustavy, její krize

Seminář z dějepisu II

oktáva

Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny 20. století

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Psychosociální aspekty interkulturality
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Německý jazyk kvinta

Tematické okruhy

Německý jazyk septima Tematické okruhy
Dějepis

kvinta

Starověký Řím

Dějepis

sexta

Novověk I

Dějepis

septima Osvícenství a věk revolucí

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura kvinta

Sloh- odborný styl

Český jazyk a literatura kvinta

Úvod do literatury

Český jazyk a literatura kvinta

Dějiny a interpretace literatury I.

Anglický jazyk

sexta

Konverzační okruhy

Ruský jazyk

kvinta

Tematické okruhy

Ruský jazyk

septima Tematické okruhy

Ruský jazyk

oktáva

Tematické okruhy

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Německá konverzace II oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Ruská konverzace II.

Komunikační situace a tematické okruhy

oktáva

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Exkurze jazykové
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Integrace do výuky
Ekosystémy
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Přírodopis prima Člověk a příroda
Zeměpis

prima Regionální geografie oceánů

Zeměpis

tercie

Zeměpis

kvarta Přírodní podmínky České republiky - půdy

Zeměpis

kvarta Přírodní podmínky České republiky - rostlinstvo a živočišstvo

Krajina a životní prostředí

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Environmentální výchova

Základní podmínky života
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Přírodopis prima Člověk a příroda
Zeměpis

tercie

Krajina a životní prostředí

Zeměpis

kvarta Přírodní podmínky České republiky - rostlinstvo a živočišstvo

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Environmentální výchova
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

sekunda Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Dějepis

tercie

Hledání východisek ze starého světa

Výchova k
občanství

kvarta

Stát a hospodářství

Přírodopis

prima

Člověk a příroda

Zeměpis

prima

Biosféra

Zeměpis

prima

Regionální geografie polárních oblastí

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Evropy

Zeměpis

sekunda Rusko

Zeměpis

tercie

Světový průmysl

Zeměpis

tercie

Krajina a životní prostředí

Zeměpis

kvarta

Přírodní podmínky České republiky - povrch

Zeměpis

kvarta

Přírodní podmínky České republiky - podnebí

Zeměpis

kvarta

Přírodní podmínky České republiky - vodstvo

Zeměpis

kvarta

Přírodní podmínky České republiky - rostlinstvo a
živočišstvo

Zeměpis

kvarta

Oblasti České republiky

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Vztah člověka k prostředí
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a
literatura

tercie

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

sekunda Reálie

Dějepis

prima

Pravěk

Dějepis

prima

Orientální despocie

Dějepis

prima

Starověká Indie a Čína

Dějepis

prima

Starověké Řecko

Dějepis

prima

Starověký Řím

Dějepis

sekunda Raný středověk

Dějepis

sekunda Vrcholný středověk

Dějepis

sekunda Raný novověk

Výchova k občanství

kvarta

Stát a hospodářství

Přírodopis

prima

Člověk a příroda

Zeměpis

prima

Matematická geografie

Zeměpis

prima

Kartografie

Zeměpis

prima

Atmosféra

Zeměpis

prima

Hydrosféra

Obecné výklady o čj

Zeměpis

prima

Litosféra

Zeměpis

prima

Pedosféra

Zeměpis

prima

Regionální geografie oceánů

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Asie

Zeměpis

tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis

tercie

Světové zemědělství,rybolov,lov,lesní a vodní hospodářství

Zeměpis

tercie

Krajina a životní prostředí

Zeměpis

kvarta

Přírodní podmínky České republiky - půdy

Zeměpis

kvarta

Přírodní podmínky České republiky - rostlinstvo a
živočišstvo

Výtvarná výchova

prima

Vztah člověka k prostředí

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Červnové akce
Prevence sociálně patologických jevů
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Problematika vztahů organismů a prostředí
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Dějepis

kvinta Pravěk

Dějepis

kvinta Starověk- orientální despocie

Dějepis

kvinta Starověké Řecko

Dějepis

sexta

Geografie

kvinta Fyzickogeografická sféra

Geografie

kvinta Krajina a životní prostředí

Geografie

kvinta Mimoevropské regiony světa

Geografie

sexta

Počátky středověku

Česká republika

Seminář z geografie II oktáva Aplikovaná geografie
Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Environmentální výchova

Člověk a životní prostředí
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Anglický jazyk

kvinta

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

septima Konverzační okruhy

Německý jazyk

kvinta

Německý jazyk

septima Tematické okruhy

Informatika a informační a
komunikační technologie

kvinta

Hardware

Dějepis

kvinta

Starověký Řím

Dějepis

sexta

Vrcholný středověk

Dějepis

sexta

Novověk I

Dějepis

septima Novověk II

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Fyzika

septima Elektrický proud v polovodičích

Fyzika

septima Střídavý proud v energetice

Fyzika

oktáva

Jaderná fyzika

Chemie

kvinta

Vodík, kyslík, voda a peroxid vodíku

Chemie

kvinta

Chemie p-prvků (nekovy)

Chemie

sexta

Deriváty uhlovodíků I.

Chemie

septima Syntetické makromolekulární látky

Chemie

septima Chemie přírodních látek

Chemie

septima Deriváty uhlovodíků III.

Geografie

kvinta

Fyzickogeografická sféra

Geografie

kvinta

Obyvatelstvo světa

Geografie

kvinta

Světové hospodářství

Geografie

kvinta

Krajina a životní prostředí

Geografie

kvinta

Mimoevropské regiony světa

Tematické okruhy

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Geografie

sexta

Česká republika

Tělesná výchova

kvinta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

sexta

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

septima

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové
nebo materiální podmínky

Tělesná výchova

oktáva

Sporty vyžadující zvláštní klimatické,prostorové
nebo materiální podmínky

Seminář z geografie II

oktáva

Antarktida - regionální geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Aplikovaná geografie

Seminář z geografie II

oktáva

Místní krajina

Anglická konverzace II

oktáva

Komunikativní funkce jazyka

Německá konverzace II

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Ruská konverzace II.

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Lyžařský kurz
Červnové akce
Sportovně turistický kurz
Exkurze přírodovědné, společenskovědní, dějepisné a zeměpisné
Environmentální výchova
Životní prostředí regionu a České republiky
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Dějepis

sexta

Střední Evropa v 7.-12. století

Dějepis

sexta

Střední Evropa ve 13.-15. století

Geografie

kvinta Krajina a životní prostředí

Geografie

sexta

Seminář z geografie II

oktáva Místní krajina

Česká republika

Anglická konverzace II oktáva Komunikativní funkce jazyka
Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz

Červnové akce
Exkurze do Prahy
Environmentální výchova
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Integrace do výuky
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

tercie

Obecné výklady o čj

Český jazyk a literatura

tercie

Literatura

Český jazyk a literatura

kvarta

Literatura

Anglický jazyk

prima

Komunikativní funkce jazyka a typy textů

Anglický jazyk

prima

Reálie

Informační a komunikační technologie sekunda Informační zdroje
Zeměpis

prima

Matematická geografie

Zeměpis

prima

Kartografie

Zeměpis

prima

Regionální geografie Afriky

Zeměpis

prima

Regionální geografie Austrálie a Oceánie

Zeměpis

sekunda Regionální geografie Ameriky

Zeměpis

sekunda Regionélní geografie Evropy

Anglický jazyk volitelný

sexta

Modul 1

Pokrytí v projektu

Prevence sociálně patologických jevů
Environmentální výchova
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Pokryto předmětem

Přírodopis
Integrace do výuky

Dějepis kvarta Moderní doba II. - poslední půlstoletí
Pokrytí v projektu

Environmentální výchova

Stavba mediálních sdělení
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Informační a komunikační technologie 2. ročník Internet
Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Vnímání autora mediálních sdělení
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Informační a komunikační technologie 2. ročník Počítačová grafika
Pokrytí v projektu
Fungování a vliv médií ve společnosti
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Dějepis

tercie

Cesta k moderní společnosti

Dějepis

kvarta

Moderní doba I. (1914 - 1945)

Dějepis

kvarta

Moderní doba II. - poslední půlstoletí

Zeměpis prima

Úvod do geografie

Zeměpis sekunda Regionální geografie Asie
Zeměpis tercie

Politická mapa dnešního světa

Zeměpis tercie

Lidé na Zemi

Zeměpis kvarta

Obyvatelstvo a sídla

Zeměpis kvarta

Hospodářství České republiky

Pokrytí v projektu
Tvorba mediálního sdělení
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Anglický jazyk

sekunda Konverzační okruhy

Anglický jazyk

kvarta

Komunikativní funkce jazyka a typy
textů

Francouzský jazyk

tercie

Reálie

Španělský jazyk

kvarta

Tematické okruhy a komunikační
situace

Informatika a informační a komunikační
technologie

sekunda Počítačová grafika

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Práce v realizačním týmu
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

prima Morfologie

Informační a komunikační technologie tercie Informatika, informace, informační etika
Dějepis

prima Úvod do dějepisu

Hudební výchova

prima Posuvky, předznamenání

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Média a mediální produkce
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura

kvinta

Sloh- odborný styl

Český jazyk a literatura

sexta

Dějiny a interpretace literatury II.

Český jazyk a literatura

septima Dějiny a interpretace literatury III.

Ruský jazyk

septima Tematické okruhy

Matematika

kvinta

Číselné obory

Dějepis

kvinta

Úvod do historie

Dějepis

sexta

Novověk I

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Německý jazyk volitelný septima Tematické okruhy
Německý jazyk volitelný oktáva

Tematické okruhy

Německá konverzace II

Komunikační situace a tematické okruhy

oktáva

Ruská konverzace II.

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Pokrytí v projektu
Mediální produkty a jejich význam
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a
literatura

kvinta

Sloh - odborný styl

Český jazyk a
literatura

kvinta

Úvod do literatury

Anglický jazyk

oktáva

Konverzační okruhy

Ruský jazyk

septima Tematické okruhy

Výtvarný obor

sexta

Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace
prostředků, obsahu a účinku.

Anglický jazyk
volitelný

sexta

Modul 1

Anglický jazyk
volitelný

septima Modul 2

Anglický jazyk
volitelný

oktáva

Anglická
konverzace I

septima Konverzační okruhy

Německá
konverzace II

oktáva

Modul 3

Komunikační situace a tematické okruhy

Pokrytí v projektu
Uživatelé
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Informatika a informační a komunikační
technologie

kvinta

Ergonomie, hygiena a bezpečnost
práce s ICT

Informatika a informační a komunikační
technologie

oktáva

Ergonomie, hygiena a bezpečnost
práce s ICT

Informatika a informační a komunikační
technologie

oktáva Publikování

Pokrytí v projektu

Osobnostní kurz
Účinky mediální produkce a vliv médií
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura kvinta

Sloh - odborný styl

Český jazyk a literatura kvinta

Úvod do literatury

Český jazyk a literatura sexta

Dějiny a interpretace literatury II.

Český jazyk a literatura septima Dějiny a interpretace literatury III.
Anglický jazyk

sexta

Konverzační okruhy

Anglický jazyk

oktáva

Konverzační okruhy

Ruský jazyk

sexta

Tematické okruhy

Ruský jazyk

septima Tematické okruhy

Dějepis

septima Modernizace společnosti a ekonomiky

Dějepis

oktáva

Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva

Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Geografie

sexta

Česká republika

Tělesná výchova

kvinta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

sexta

Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

septima Poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

oktáva

Seminář z dějepisu I

septima Pomocné vědy historické

Poznatky z TV a sportu

Německá konverzace II oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Seminář z dějepisu II

oktáva

Poválečná Evropa a svět (1945-1955)

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II

oktáva

Vývoj socialistické soustavy, její krize

Seminář z dějepisu II

oktáva

Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny 20. století

Ruská konverzace II.

oktáva

Komunikační situace a tematické okruhy

Pokrytí v projektu
Role médií v moderních dějinách
Pokryto předmětem
Integrace do výuky

Český jazyk a literatura kvinta Dějiny a interpretace literatury I.
Český jazyk a literatura oktáva Dějiny a interpretace literatury IV.
Dějepis

oktáva Moderní doba I (1914-1945)

Dějepis

oktáva Moderní doba II ( vývoj po roce 1945)

Seminář z dějepisu II

oktáva Poválečná Evropa a svět (1945-1955)

Seminář z dějepisu II

oktáva Vývoj demokratického bloku států

Seminář z dějepisu II

oktáva Vývoj socialistické soustavy, její krize

Seminář z dějepisu II

oktáva Dekolonizace a válečné konflikty 2. poloviny 20. století

Pokrytí v projektu

Učební plán
Učební plán ročníkový
nižší stupeň

Povinné předměty

prima sekunda tercie kvarta Celkem

Český jazyk a literatura

3+1

4

4

4

16

Anglický jazyk

3+2

3+1

3

3

15

Matematika

4

4

4

3+1

16

Informační a komunikační technologie 2

0+1

-

0+1

4

Dějepis

2

1

1+1

2

7

Výchova k občanství

2

1

2

2

7

Fyzika

2

2

1+1

2

8

Chemie

-

-

1+1

1+1

4

Přírodopis

2

2

2

1+1

8

Zeměpis

2

2

1+1

1+1

8

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Přírodovědná cvičení

-

-

-

1

1

Druhý cizí jazyk

-

0+4

0+3

0+3

10

Celkem základní dotace

27

24

23

24

98

Celkem disponibilní dotace

3

6

7

8

24

Celkem v ročníku

30

30

30

32

122

vyšší stupeň

Povinné předměty

kvinta sexta septima oktáva Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3+1

13

Anglický jazyk

3

3

3+1

3+1

14

Latinský jazyk

0+1

-

-

-

1

Matematika

3+1

3

2+2

2+2

15

Informatika a informační a komunikační
technologie

2

1

-

1+1

5

Dějepis

2

2

1

2

7

Občanský a společenskovědní základ

1

2

2

2

7

Fyzika

2

2+1

2+1

0+2

10

Chemie

2+1

2+1

2+1

-

9

Biologie

2+1

1+1

2+1

1+1

10

Geografie

2

2

-

-

4

Dějiny umění

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Druhý cizí jazyk

3

3

3+1

3

13

1. volitelný předmět

-

-

0+2

2

4

3. volitelný předmět

-

-

-

2

2

Estetická výchova

1

2

-

-

3

2. volitelný předmět

-

-

0+2

2

4

Volitelný předmět

-

2

-

-

2

Celkem základní dotace

29

30

22

25

106

Celkem disponibilní dotace

4

3

11

8

26

Celkem v ročníku

33

Celkový učební plán
Volitelné předměty
sekunda
Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 4
Německý jazyk

4

Španělský jazyk

4

Ruský jazyk

4

tercie
Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 3
Německý jazyk

3

Španělský jazyk

3

Ruský jazyk

3

kvarta
Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 3
Německý jazyk

3

Španělský jazyk

3

Ruský jazyk

3

kvinta
Estetická výchova

Hudební obor

1

Výtvarný obor 1
Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 3
Německý jazyk

3

Španělský jazyk

3

33

33

33

132

Ruský jazyk

3

sexta
Estetická výchova

Hudební obor

2

Výtvarný obor 2
Volitelný předmět

Anglický jazyk volitelný

2

Německý jazyk volitelný

2

Francouzský jazyk volitelný

2

Španělský jazyk volitelný

2

Ruský jazyk volitelný

2

Latinský jazyk volitelný

2

Seminář matematicko-fyzikální 2
Seminář biologicko-chemický

2

Základy administrativy

0

Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 3
Německý jazyk

3

Španělský jazyk

3

Ruský jazyk

3

septima
1. volitelný předmět

Anglický jazyk volitelný

2

Německý jazyk volitelný

2

Francouzský jazyk volitelný

2

Španělský jazyk volitelný

2

Ruský jazyk volitelný

2

Latinský jazyk volitelný

2

Seminář z dějepisu I

2

Seminář z matematiky I

2

Seminář z informačních a komunikačních technologií I 2
Seminář z chemie I.

2

Seminář z biologie I

2

2. volitelný předmět

Anglická konverzace I

2

Německá konverzace I

2

Francouzská konverzace I

2

Španělská konverzace I

2

Seminář z občanského a společenskovědního základu I

2

Seminář z fyziky I

2

Seminář z výtvarné výchovy I

2

Seminář z deskriptivní geometrie I

2

Seminář z informačních a komunikačních technologií III 2
Seminář z informačních a komunikačních technologií V
Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 4
Německý jazyk

4

Španělský jazyk

4

Ruský jazyk

4

oktáva
1. volitelný předmět

Anglický jazyk volitelný

2

Německý jazyk volitelný

2

Francouzský jazyk volitelný 2
Španělský jazyk volitelný

2

Ruský jazyk volitelný

2

Latinský jazyk volitelný

2

Seminář z geografie II

2

2

Seminář z matematiky II

2

2. volitelný předmět

Anglická konverzace II

2

Německá konverzace II

2

Francouzská konverzace II

2

Španělská konverzace II

2

Seminář z občanského a společenskovědního základu II 2
Seminář z biologie II

2

Ruská konverzace II.

2

3. volitelný předmět

Seminář z dějepisu II

2

Seminář z informačních a komunikačních technologií II

2

Seminář z fyziky II

2

Seminář z chemie II

2

Seminář z výtvarné výchovy II

2

Seminář z deskriptivní geometrie II

2

Seminář z matematiky III

2

Seminář z informačních a komunikačních technologií IV 2
Druhý cizí jazyk

Francouzský jazyk 3
Německý jazyk

3

Španělský jazyk

3

Ruský jazyk

3

Červnové akce:
Prima a sekunda - školní výlety s prvky zážitkové pedagogiky- cílem je stmelování nových kolektivů,
poznávání se mimo školu, spolupráce, reflexe, sebereflexe, kreativita, komunikace.

Projekty
Evaluace vzdělávacího programu
Autoevaluace a evaluace školy
1) Podmínky ke vzdělávání
• Kvalitní personální obsazení
Cíl: zajistit plnou aprobovanost
Nástroje: uzavírání smluv podle potřeb Gymnázia Otrokovice
Časové rozvržení: průběžně, podle ukončování již uzavřených smluv
Kritéria: dosáhnout plné aprobovanosti
• Vybavení předmětů učebními pomůckami, rekonstrukce
Cíl: zajistit co nejlepší vybavení předmětů pomůckami, zlepšení vybavení odborných učeben
Nástroje: ekonomická analýza, rozbor potřeb předmětů na základě požadavků garantů
jednotlivých předmětů
Časové rozvržení: průběžně, zvýšená pozornost v posledním čtvrtletí kalendářního roku
Kritéria: posun ve vybavení předmětů pomůckami a ICT technikou
• Vybavení školy výpočetní a projekční technikou, softwarovým vybavením, připojením k
internetu
Cíl: zajistit co nejlepší vybavení předmětů výpočetní a projekční technikou
Nástroje: ekonomická analýza, rozbor potřeb předmětů na základě požadavků garantů
jednotlivých předmětů
Časové rozvržení: průběžně, zvýšená pozornost v posledním čtvrtletí kalendářního roku
Kritéria: porovnání vybavení školy ICT technikou mezi následujícími evaluacemi
• Zapojení školy do projektů a grantů
Cíl: zajistit co nejširší zapojení školy do projektů ESF či jiných grantů
Nástroje: ekonomická a personální analýza
Časové rozvržení: průběžně v závislosti na vypsání jednotlivých výzev
Kritéria: úspěšnost školy v projektech ESF
• Zhodnocení ekonomických podmínek školy, investiční, střednědobé a dlouhodobé záměry
Cíl: průběžně sledovat ekonomické podmínky školy, vytvářet dlouhodobé koncepce školy z
hlediska dostaveb a vybavení
Nástroje: ekonomická analýza, dotazníkové šetření, diskuse s pedagogy a poradním sborem
Časové rozvržení: diskuse průběžně, dotazníkové šetření jedenkrát za 3 roky
Kritéria: navýšení prostředků v průběhu sledovaného období
• Provoz školy
Cíl: průběžně sledovat provoz školy , nacházet možná zlepšení a inovace

Nástroje: rozhovory s žáky, spolupráce s žákovskou radou a poradním sborem
Časové rozvržení: diskuse průběžně, dotazníkové šetření jedenkrát za 3 roky
Kritéria: zjednodušení provozu a pohybu žáků, počet schůzek se „Studentskou radou“
• Získávání kvalitních uchazečů o studium na škole
Cíl: zvýšení prestiže školy, zlepšení pověsti školy, public relations
Nástroje: rozhovory s žáky, inzeráty v denním tisku, spolupráce s žákovskou radou a
poradním sborem
Časové rozvržení: diskuse průběžně, inzeráty vždy v období listopad – únor každého roku
Kritéria: počet přihlášek
2) Průběh vzdělávání
• Tvorba ŠVP
Cíl: vytvoření ŠVP Gymnázia Otrokovice se zachováním charakteru všeobecného vzdělání v
plné šíři
Nástroje: práce s užším týmem, spolupráce s garanty předmětů, rozhovory s žáky, spolupráce
s „Studentskou radou“ a poradním sborem
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: počet jednání a jejich obsah
• Využití výpočetní techniky k zavádění ICT do výuky
Cíl: rozšířit ICT vybavení především v odborných učebnách
Nástroje: hledání rozpočtových a především mimorozpočtových zdrojů finančních prostředků
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: počet počítačů a ICT techniky
• Prevence sociálně patologických jevů, řešení výchovných problémů
Cíl: rozšířit nabídku volnočasových aktivit, žákům ukázat jiné možnosti trávení volného času
Nástroje: osobnostní kurzy, nabídka zájmových aktivit školy (divadlo, sbor, sportovní
kroužky)
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: počet kroužků, počet žáků
• Analýza kvality výuky, užívání vhodných metod výuky
Cíl: zjistit a následně ovlivnit stav kvality výuky
Nástroje: externí evaluace (SCIO, maturita nanečisto), dotazníkové šetření, hospitace, osobní
jednání
Časové rozvržení: evaluace dle nabídek firem, dotazníkové šetření jednou za 3 roky, osobní
jednání průběžně, hospitace – zástupkyně ředitele průběžně, ředitel školy podle potřeby
Kritéria: porovnání výsledků žáků školy ve srovnávacích testech
3) Podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími osobami
• Podpora žáků při volbě VŠ; ve skladbě volitelných předmětů v souladu se zaměřením jejich
studia na VŠ

Cíl: zajistit plnou informovanost žáků ohledně VŠ, zajistit všeobecnost vzdělání a tím
dosáhnout plné připravenosti žáků na studium na VŠ
Nástroje: informace výchovné poradkyně, osobní jednání, sledování nabídek VŠ a jejich
konfrontace s učebním plánem
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: spokojenost žáků v dotazníkovém šetření, přehled přijatých žáků na VŠ
• Rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči a školou
Cíl: zvýšit zapojení rodičů do spolupráce se školou, zjistit jejich požadavky
Nástroje: dotazníkové šetření, osobní jednání, práce s informacemi ze Školské rady
Časové rozvržení: dotazníkové šetření - jedenkrát za 3 roky, osobní jednání - průběžně
Kritéria: množství řešených připomínek
• Rozvoj spolupráce s Nadačním fondem Gymnázia Otrokovice
Cíl: zainteresovat Nadační fond Gymnázia Otrokovice na rozvoji školy, hledání
mimorozpočtových zdrojů
Nástroje: jednání s Nadačním fondem, osobní jednání s rodiči a sponzory, sledování vybavení
školy pomůckami
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: výše sponzorských darů
• Sponzoring
Cíl: hledání sponzorů ochotných se finančně podílet na větších akcích školy, spolupráce s
Nadačním fondem
Nástroje: osobní jednání se sponzory i z řad rodičů, sledování vybavení školy
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: výše sponzorských darů
• Aktivní spolupráce a komunikace se Školskou radou
Cíl: aktivní spolupráce vedení Gymnázia Otrokovice se Školskou radou
Nástroje: osobní účast ředitele Gymnázia Otrokovice na všech jednáních Školské rady
Časové rozvržení: dvakrát ročně
Kritéria: počet jednání se Školskou radou, počet řešených závazných připomínek
• Aktivní spolupráce a komunikace se „Studentskou radou“, která zastupuje žáky Gymnázia
Otrokovice
Cíl: spolupráce vedení Gymnázia Otrokovice se „Studentskou radou“
Nástroje: osobní účast ředitele Gymnázia Otrokovice na jednáních „Studentské rady“, na
která je pozván
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: počet žáků zapojených v práci „Studentské rady“
• Zlepšení informovanosti žáků
Cíl: zlepšení toku informací mezi vedením, pedagogickým sborem, žáky a rodiči

Nástroje: spolupráce vedení školy se Školskou radou, „Studentskou radou“, osobní účast na
jednáních, známky uveřejněné na internetu, aktualizace internetových stránek školy
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: počet přístupů na internetové stránky školy
4) Výsledky vzdělávání žáků
• Výsledky absolventů u přijímacího řízení na VŠ
Cíl: sledovat zájem absolventů o studium na VŠ, ovlivňovat jejich výběr
Nástroje: osobní jednání se žáky – výchovná poradkyně, ředitel Gymnázia Otrokovice, třídní
učitelé, exkurze maturitních ročníků na úřadu práce
Časové rozvržení: říjen – únor, průběžně
Kritéria: srovnání výsledků žáků za hodnocené období, trendy ve vývoji
• Výsledky žáků u maturitní zkoušky
Cíl: sledovat výsledky žáků u maturitních zkoušek, podporovat jejich přípravu ke zkouškám
se zaměřením na jejich další studium
Nástroje: statistika výsledků maturitních zkoušek a jejich vyhodnocení
Časové rozvržení: průběžně – ovlivnění volby předmětů a seminářů, statistika – květen až
červen
Kritéria: porovnání výsledků za sledované období
5) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
• Analýzy systému odměňování
Cíl: zprůhlednit systém odměňování pedagogických pracovníků, zvýšit prvek zásluhovosti
Nástroje: hospitace, osobní jednání s pedagogy a žáky, dotazníkové šetření jednou za tři roky
případně podle potřeby
Časové rozvržení: průběžně, dotazníkové šetření – nejméně jedenkrát za tři roky
Kritéria: množství prostředků na nadtarifní složky platu, rozdělení mzdových prostředků nad
nadtarifní složky platu
• DVPP
Cíl: zapojit do DVPP smysluplně všechny pedagogy školy
Nástroje: osobní jednání, sledování nabídek a jejich konfrontace s potřebami školy
Časové rozvržení: průběžně
Kritéria: počet pracovníků absolvujících DVPP
Evaluace školy
Škola se zapojuje do šetření, která organizují pro školy CERMAT a SCIO. Získává tak
nezávislé porovnání výsledků svých žáků s ostatními odpovídajícími školami v rámci ČR.

Hodnocení žáků Gymnázia Otrokovice

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti žáka
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými
a zdravotními potížemi a poruchami.
- Každý vyučující musí získat dostatečný počet známek pro odpovědnou klasifikaci žáka na
konci každého pololetí. Jedná se o známky z ústního zkoušení, z písemných zkoušek i z
orientačního zkoušení, případně praktických dovedností. Žák musí být z předmětu
s dvouhodinovou a nižší týdenní dotací vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát
za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. U předmětů s vyšší hodinovou dotací se
přímo úměrně zvyšuje i stanovený počet zkoušení. Týká se i výchov s výjimkou tělesné
výchovy, kde je převaha praktických činností. Před každým testováním žáka, které povede
k získání známky, musí být testovaným oznámena váha, která bude dané známce při
klasifikaci přisouzena.
Z každého průběžného hodnocení musí být žákovi oznámena známka.
- Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě.
- Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi
nejpozději do 14 dnů. Ústní zkoušení se připouští pouze před třídou nebo před stanovenou
komisí. Není přípustné zkoušet žáky v kabinetech případně před jinou třídou.
- V předmětech, ve kterých podle osnov jsou vyžadovány předepsané písemné práce, musí je
každý vyučující napsat v daném termínu. Termín psaní uvedených prací musí být žákům
oznámen nejméně 5 dní předem a zapsán do třídní knihy. Každou takovou práci musí
psát všichni žáci třídy. Proto ti žáci, kteří se v domluveném termínu nedostaví do
školy, musí ji napsat v náhradním termínu.
- Žáci mohou v jednom dni psát pouze jednu předepsanou písemnou práci. Každá taková
práce musí být řádně opravena, oznámkována, s výsledky a chybami musí být žáci do 14 dnů
seznámeni a do stejného termínu musí být provedena i její oprava. Tyto práce jsou psány na
zvláštních papírech. Na konci pololetí pak musí být uloženy v kanceláři zástupce ředitele
školy.
Jiné písemné zkoušky, které nejsou osnovami přímo vyžadovány, je možno psát i bez
domluvy se žáky. Tyto zkoušky je třeba omezit v době před koncem klasifikačního období.

Každé písemné prověřování vědomostí musí být do 14 dnů opraveno a žáci seznámeni
s chybami.
Předepsané písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.
Pokud žák bude chybět 25% a více odučených hodin v daném předmětu může být podroben
přezkoušení na konci klasifikačního období z učiva, které bylo probíráno v době jeho
nepřítomnosti v právě klasifikovaném pololetí. Známky, které žák získá při tomto zkoušení za
každou kapitolu (tematický celek) zvlášť, se stanou součástí průběžného hodnocení
klasifikačního období. Vyučující si může přizvat k tomuto přezkoušení i další kolegy.
Zkoušení proběhne ve třídě před žáky či za přítomnosti kolegy.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Za první pololetí žákovi je vydán místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Za 2. pololetí se
vydává žákovi vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Škola převede
slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu
žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl
ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou
předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu,
žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák,
který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných
pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce
příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou
komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky
nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o
hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů
od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným
zástupcem nezletilého žáka.
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu
účastní školní inspektor.
Ustanovení se přiměřeně vztahují i na hodnocení vzdělávání členěného do jiných ucelených
částí učiva.

Komisionální přezkoušení
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
1) koná-li opravné zkoušky,
2) koná-li komisionální přezkoušení.
Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného pod bodem 1) může žák ve druhém pololetí
konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka
posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.
Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální
zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce
nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě
ve škole.
Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen "přezkoušení") jmenuje ředitel školy; v
případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický
pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří stupněm prospěchu.
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému
zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi
vydá nové vysvědčení.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Pro složení komise a její činnost platí
obdobně ustanovení jako pro komisionální zkoušku.
Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů,
kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické
činnosti,
schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
kvalita výsledků činností,
osvojení účinných metod samostatného studia.
Žáci se klasifikují ve všech povinných, volitelných i nepovinných vyučovacích
předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
Stupeň prospěchu určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební
výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační
období.
Výsledná známka z daného předmětu je v plné kompetenci vyučujícího, který
zodpovídá za způsob hodnocení. Výsledná známka
není
váženým
průměrem
dosažených známek.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí
výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění
opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

Klasifikační stupně:
Známka výborný - žák zvládl učivo stanovené osnovami, dovede je aplikovat na nové
problémy, dokáže samostatně hledat souvislosti, myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho grafický projev je přesný a estetický, je schopen
samostatně studovat vhodné texty. Správně, souvisle a samostatně dokáže o problému hovořit.
Vytváří a realizuje nová řešení problémů; dokáže podat zřetelnou představu dalších možností.
Chápe a používá kritické myšlenkové postupy v řadě kontextů; vyhodnocuje postupy a podle
potřeby je přizpůsobí; respektuje přijatý kompromis a umí se vyrovnat s nejednoznačností.
Známka chvalitebný - žák zvládl učivo stanovené osnovami, je schopen s menšími obtížemi
aplikovat učivo na nové problémy a hledat souvislosti mezi jevy. Samostatně a produktivně
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a
tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický
projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty, dokáže správně o problému hovořit. Používá řady uvozovacích
strategií, užívá vlastních kritérií, aby činil samostatná rozhodnutí a volby; pozná, kdy do
řešení problémů zapojit druhé. Uvědomuje si, že některé problémy mají více řešení.
Známka dobrý - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,
faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných
intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky, obtížně nachází souvislosti mezi
jevy. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští
chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má
menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Jeho vyjadřování
není plynulé, spíše jen reaguje na otázky. Uvědomuje si, že v různých situacích se užívají
různé strategie myšlení; uvnitř problému rozpozná i jeho příčiny. Zná kritéria k posuzování
řešení problémů.
Známka dostatečný - Žák zvládl učivo předepsané osnovami tak, že může na ně
navazovat, má však v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků
závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky, nedokáže aplikovat učivo na nové problémy, jen s
návodnými otázkami nachází souvislosti mezi jevy.

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů
se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní
a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném
studiu má značné těžkosti. Při hodnocení problémů a hledání řešení potřebuje pomoc.
Rozpozná širší problém a zřejmé možnosti řešení. Jeho práce vykazuje nestejnou úroveň
vytrvalosti při používání komplexních způsobů uvažování.
Známka nedostatečný - Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v
nich závažné a značné mezery, neovládá učivo tak, aby na ně mohl navazovat.
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele nedokáže odpovídat ani na návodné otázky. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují
se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky
ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají
vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Nedovede samostatně studovat. Rozpozná jednoduché problémy, které se dotýkají jeho osoby.
Používá úzkého okruhu informací a strategií v přístupu k problémům a jejich řešení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými ustanoveními Vyhlášky č. 13/2005
MŠMT ČR ve znění pozdějších předpisů. V případě, že žák Gymnázia Otrokovice přestoupí
na školu, která v souladu s §3 odstavec 2 výše citované vyhlášky užívá slovní hodnocení,
bude známka žáka převedena do slovního hodnocení odpovídajícímu textu za pomlčkou u
každé známky.

Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským
opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská
opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím
právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání
těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo školním řádem rozhodnout o
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném
vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li
se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených

zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo školním řádem, může ředitel školy
rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v
případě, že splnil povinnou školní docházku.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům či pracovníkům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení školního řádu. Za hrubé porušení školního řádu jsou
považovány i projevy šikany, tj. cílené a opakované ubližující útoky. Patří sem i mírné formy
psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují..
O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka, který neplní povinnou školní docházku,
rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději
však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy
provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém
rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí
den pozdější.
K podmínečnému vyloučení či vyloučení žáka, který neplní povinnou školní docházku,
přistoupí ředitel Gymnázia Otrokovice na základě zvlášť hrubého porušení Školního řádu
Gymnázia Otrokovice (požití alkoholu ve škole či na akci pořádané školou, při 30 a více
neomluvených hodinách apod.). Podmínečné vyloučení či vyloučení bude vždy předem
projednáno na pedagogické radě.
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek:
- napomenutí třídního učitele může být uděleno za
o jednorázové porušení ustanovení školního řádu
o jednorázové nevhodné chování ke spolužákům
o 1 – 2 neomluvené hodiny (ne v jeden den)
- důtka třídního učitele může být udělena za
o drobné prohřešky proti školnímu řádu (v počtu menším jak 10)

-

-

-

o 3 – 5 neomluvených hodin
o neomlouvání absence v souladu se Školním řádem GO
důtka ředitele školy může být udělena za
o hrubé porušení Školního řádu GO (podloženo hlasováním pedagogické rady)
o 6 – 12 neomluvených hodin (pedagogická rada zváží snížený stupeň z chování)
o hrubé a nepatřičné chování vůči spolužákům či pracovníkům školy
pochvala třídního učitele může být udělena za
o práci pro třídu
o pomoc při jednorázové akci školy
pochvala ředitele školy může být udělena za
o vynikající prospěch
o práci pro školu s dopadem ve veřejnosti

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za
pololetí, v němž bylo uděleno.

