
ŠVP ZŠ Pardubice - Spořilov

Příloha ŠVP Pardubice – Spořilov

Volitelné předměty
Nepovinné předměty

Platnost: od 31. 8. 2018

1



ŠVP ZŠ Pardubice - Spořilov

Obsah

1 Přehled volitelných a nepovinných předmětů...................................................................................3
2 Volitelné předměty.............................................................................................................................4

2.1 Biologická praktika....................................................................................................................4
2.1.1 Charakteristika volitelného předmětu................................................................................4
2.1.2 Osnovy...............................................................................................................................5

2.2 Domácnost..................................................................................................................................8
2.2.1 Charakteristika volitelného předmětu................................................................................8
2.2.2 Osnovy...............................................................................................................................9

2.3 Fyzikální praktika.....................................................................................................................10
2.3.1 Charakteristika volitelného předmětu..............................................................................10
2.3.2 Osnovy.............................................................................................................................11

2.4 Finanční gramotnost.................................................................................................................13
2.4.1 Charakteristika volitelného předmětu..............................................................................13
2.4.2 Osnovy.............................................................................................................................14

2.5 Seminář z anglického jazyka....................................................................................................15
2.5.1 Charakteristika volitelného předmětu..............................................................................15
2.5.2 Osnovy.............................................................................................................................16

3 Nepovinné předměty.......................................................................................................................18
3.1 Seminář z českého jazyka.........................................................................................................18

3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu............................................................................18
3.1.2 Osnovy.............................................................................................................................19

3.2 Seminář z matematiky..............................................................................................................21
3.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu............................................................................21
3.2.2 Osnovy.............................................................................................................................23

3.3 Judo...........................................................................................................................................27
3.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu............................................................................27
3.3.2 Osnovy.............................................................................................................................27

3.4 Zdravotní tělesná výchova........................................................................................................28
3.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu............................................................................28
3.4.2 Osnovy.............................................................................................................................29

3.5 Angličtina.................................................................................................................................29
3.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu............................................................................29
3.5.2 Osnovy.............................................................................................................................31

2



ŠVP ZŠ Pardubice - Spořilov

1 Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné

předměty :

FyPr Fyzikální praktika 7. roč. 

Dom Domácnost 7. roč.

BiPr Biologická praktika 7.  roč.

FiGr Finanční gramotnost 9. roč.

SeAj Seminář z anglického jazyka 7. a 9. roč.

Nepovinné 

předměty :

Ang Angličtina 1. roč.

Ang Angličtina 2. roč.

ZdTv Zdravotní tělesná výchova 1. - 3. roč.

SeČj Seminář z českého jazyka 9.roč.

SeM Seminář z matematiky 9.roč.

 ŠVP 79-01-C/01
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2 Volitelné předměty

2.1 Biologická praktika

2.1.1 Charakteristika volitelného předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologická praktika se vyučují  v 7. ročníku. Časová dotace předmětu je jedna vyučovací
hodina týdně.

Obsahové vymezení: Vyučovací předmět biologická praktika obsahově vychází ze vzdělávací
oblasti  „Člověk  a  příroda“,  ze  vzdělávacího  oboru  „Přírodopis“  a  z průřezového  tématu
„Environmentální výchova“ – tematický okruh „Ekosystémy a Základní podmínky života“ v RVP
ZV.

Organizační vymezení: Výuka probíhá podle možností a probíraného učiva v odborné učebně
přírodopisu (která  zároveň slouží  také jako kmenová třída),  v odborné  učebně chemie,  v terénu
(přírodě),  případně  během  odborných  exkurzí  a  v mimoškolních  objektech  (např.  ekocentrum
PALETA).

Vyučovací předmět biologická praktika: 
 vede žáky především k praktickému poznávání přírody
 žáci sami formou pozorování a jednoduchých experimentů jednak získávají nové informace a

jednak ověřují již získané poznatky (týkající se převážně učiva předmětu přírodopisu)

Průřezová témata
Environmentální výchova (EV)

 tematický okruh: Základní podmínky života, Ekosystémy

Spolupráce
Vyučovací předmět biologická praktika úzce souvisí s:

 ostatními vyučovacími předměty (mezipředmětové vztahy): - především s Př, dále s  Ch,
Vkz, ekologií, Vv, Pč

 případná  spolupráce s  ostatními předměty a vyučujícími na jednorázových akcích 
 s mimoškolními organizacemi:  -  podle možností  školy a  zájmu žáků – využívání  besed,

přednášek, výukových programů, exkurzí apod. (např. ekocentrum PALETA, přírodovědné
expozice v muzeích, výstavy)

Formy a metody práce
 laboratorní práce (pozorování, experimenty)
 práce s přírodninami, odbornou literaturou a dalšími pomůckami
 přírodovědné vycházky, besedy – výukové programy
 samostatná a skupinová práce
 videoprojekce
 frontální výuka

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
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Kompetence k učení
 žák vyhledává, třídí a využívá získané informace
 pracuje s běžně užívanými termíny, znaky a symboly a rozumí jim (vysvětlí je)
 získané poznatky uvádí do širších souvislostí, propojuje je i s poznatky z jiných předmětů
 provádí samostatná pozorování a pokusy, získané výsledky shrne a prezentuje

Kompetence k řešení problémů
 žák  rozpozná  problém  a  řeší  ho  na  základě  svých  znalostí,  zkušeností,  s vyhledáním

potřebných informací či s vyhledáním pomoci

Kompetence komunikativní
 vyjádří své názory a myšlenky, v případě potřeby je také obhájí vhodnými argumenty
 vyslechne názory a myšlenky druhých lidí
 diskutuje
 rozumí běžně používaným gestům
 využívá své komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními

Kompetence sociální a personální
 spolupracuje s ostatními (v menších i větších skupinách)
 v případě potřeby pomůže druhým, nebo o pomoc sám požádá

Kompetence občanské
 žák je veden k zodpovědnému chování vůči sobě samému (svému zdraví) i ostatním lidem,

přírodě (životnímu prostředí) a dalším hodnotám

Kompetence pracovní
 žák  bezpečně  a  účinně  pracuje  s používanými  pomůckami  (např.  mikroskop,  preparační

souprava)
 dodržuje (respektuje) pravidla bezpečnosti a hygieny práce

2.1.2 Osnovy

r
o
č
.

Výstupy vyučovacího předmětu učivo příležitost pro jiné 
obory / průřezové 
téma

 
7.

- dodržuje základní pravidla bez-
pečnosti práce a chování při po-
znávání živé a neživé přírody

Bezpečnost práce a ochrana
zdraví

 

 
7.

- pracuje s mikroskopem, lupou a s
určovacími klíči a atlasy
- připraví suchý i vodní mik-
roskopický preparát

Mikroskop, lupa
Základy práce s určovacími 
klíči a atlasy

 

 
7.

 Biologie živočichů
- zvládá jednoduché postupy při 
práci s přírodními materiály, 
osvojí si základní mikroskopické 

Mikroorganismy
Měkkýši 
Členovci

 
Základní podmínky 
života
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techniky 
- pozoruje, porovnává a třídí 
informace, shromažďuje údaje a 
vyvozuje závěry 
- vede záznamy o své práci formou
laboratorního protokolu, při 
skupinové práci se učí 
komunikaci, asertivnímu jednání a
kompromisu 
- pomocí určovacích klíčů a atlasu 
zařadí určité druhy do systému 
živočichů, srovnává jejich znaky

Kroužkovci
Ryby
Plazi

 
7.

Biologie rostlin

- zvládá jednoduché postupy při 
práci s přírodními materiály, 
používá správnou techniku 
mikroskopování, učí se trpělivosti 
a přesnosti při laboratorní práci
- pozoruje, porovnává a třídí 
informace, shromažďuje údaje a 
vyvozuje závěry, vede záznamy o 
své práci formou laboratorního 
protokolu 
- rozliší jednotlivé typy 
rostlinných orgánů a shrne rozdíly 
mezi nimi
- určuje různé druhy rostlin a 
srovnává jejich znaky 
- rozpozná naše nejznámější jedlé 
a jedovaté houby
- vysvětlí rozdíl mezi fotosyntézou
a dýcháním 
- používá samostatně určovací 
klíče, atlasy a encyklopedie, 
vyhledá potřebné údaje a rozliší 
vybrané zástupce léčivých rostlin, 
stručně popíše jejich použití
- vytvoří herbář rostlin, zařadí 
vybrané druhy do systému rostlin

Řasy, lišejníky
Houby
Rostlinné orgány 
Fotosyntéza a dýchání
Růst a vývin rostlin
Jednoděložné  a
dvouděložné rostliny

Systém  rostlin  -  léčivé
rostliny

Herbář

 

 
7.

Ekosystémy
- na příkladu lesa vysvětlí pojem 
ekosystém
- shrne význam lesa pro přírodu i 
pro člověka 
- vyjmenuje některé činitele 
ohrožující a ničící lesy, popíše 
jejich působení a navrhne, jak jim 

Les  Ekosystémy
Základní  podmínky
života
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předcházet nebo jejich následky 
zmírnit či napravit
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2.2 Domácnost

2.2.1 Charakteristika volitelného předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět domácnost je určen pro žáky 7. ročníku, v učebním plánu je vymezen jednou 
hodinou týdně.
Vyučovací předmět domácnost

 je zaměřen na rozšiřování vzdělávacího oboru Člověk a svět práce
 klade důraz na znalosti o vedení domácnosti, zařizování bytu, základy vaření a péči o pleť

Formy realizace předmětu
 skupinová práce
 individuální krátkodobé projekty

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

promyslí a naplánuje způsob řešení problému
 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit

Kompetence komunikativní
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 

do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a pracovní 
 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce 

v týmu
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské
 respektuje přesvědčení druhých lidí
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví

8
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Kompetence pracovní
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

2.2.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné obory

/ průřezové téma

7. orientuje se v poměru příjmů a výdajů
domácnosti, plánuje krátkodobý roz-
počet domácnosti, provádí nejjedno-
dušší operace platebního styku

domácí účetnictví - pří-
jmy a výdaje, organizace 
rozpočtu, ekonomika 
domácnosti, platební styk

 

7. připravuje jednoduché tabule ke 
stolování, zvládá obsluhu a spole-
čenské chování u stolu, vhodně tabuli 
doplňuje podle jejího zaměření, pou-
žívá dekorativní prvky (ubrousky, 
květiny, doplňky)

stolování - úprava stolu, 
slavnostní tabule k růz-
ným příležitostem (Váno-
ce, Velikonoce, oslavy), 
společenské chování při 
stolování

 

7. plánuje výběr a nákup potravin podle 
zvoleného jídla, sestavuje jídelníček 
podle zásad zdravé výživy, orientuje 
se v možnostech sestavení pestrého a 
vyváženého jídelníčku
klasifikuje zdraví škodlivé potraviny
obsluhuje základní kuchyňské spotře-
biče, dbá na zásady bezpečnosti jejich
používání
podle svých schopností připravuje 
lehké studené pokrmy (saláty, občer-
stvení) i jednodušší teplá jídla 
(polévky, těstoviny, moučníky apod.)

potraviny - nákup, výběr 
a ukládání potravin, se-
stavení jednoduchého jí-
delníčku
příprava pokrmů - zásady
zdravé výživy, hygiena 
přípravy pokrmů, obsluha
základních kuchyňských 
spotřebičů, zásady bez-
pečnosti při jejich použí-
vání
pokrmy za studena, teplá 
kuchyně

 

7. vysvětlí zásady hygieny bydlení, 
seřazuje vhodné barvy, objasňuje 
jejich působení na psychiku a vní-
mání prostoru

bydlení - domov, hygiena
bydlení (úklid, světlo, 
vzduch), úprava, dekora-
ce, barvy a doplňky v 
bytě

7. používá základní techniky domácích 
ručních prací, zvládá jednoduché 
opravy oděvu (zašívání, přišívání)
používá základní techniky šití, vyší-
vání, háčkování, pletení, vyrábí 
jednoduchý výrobek (prostírání, šála, 
zástěra)

ruční práce - základní 
techniky ručních prací, 
pletení, šití, zhotovení 
jednoduchého výrobku, 
opravy oděvu
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2.3 Fyzikální praktika

2.3.1 Charakteristika volitelného předmětu

Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět fyzikální praktikum je vyučován jako volitelný předmět v 7. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávání je zaměřeno na:

 užití fyziky v reálných situacích
 osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 vytváření a ověřování hypotéz
 získávání vztahu k fyzice
 prohlubování učiva 6. a 7. ročníku
 samostatné experimentování, vysvětlování pozorovaných jevů
 vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
 nalézání problémů v technické praxi
 řešení zajímavých úloh, vyhledávání informací
 vytváření projektů

Předmět je úzce spjat s ostatními předměty, např.
 Matematika – převody jednotek, rovnice
 informatika – vyhledávání dat, zpracovávání grafů
 chemie – elektrolýza, ...

Předmětem prolínají průřezová témata
 OSV,VDO – rozvíjení dovedností a schopností, rozvíjení kritického myšlení, navrhování 

způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat
 EV – posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů
 MDV – komunikace a kooperace, kritické čtení
 MKV – vzájemné respektování
 HDP – grafy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení
Učitel vede žáky:

 k vyhledávání, třídění a propojování informací
 k používání odborné terminologie
 k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
 k nalézání souvislostí mezi získanými daty

Kompetence k řešení problémů
 učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské 

práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení 
získaných dat
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Kompetence komunikativní
 práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na 

diskusi
 učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální
 využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení 

problémů
 učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
 učitel vede žáky k ochotě a pomoci

Kompetence občanské
 učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů
 učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)

Kompetence pracovní
 učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

přístroji a zařízeními

2.3.2 Osnovy

Očekávané výstupy RVP

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
téma

Využívá s porozumně-
ním při řešení problémů 
a úloh 
vztah mezi rychlostí, 
dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu
Rozhodne jaký druh po-
hybu těleso koná vzhle-
dem k jinému tělesu  

7. Naučí se určit průměrnou rych-
lost ze znalostí dráhy, času
Osvojí si základní charakteristiky
okamžité rychlosti včetně jejího 
směru
Pozná základní principy měření 
rychlosti, pochopí metodu měření
rychlosti
Získá dovednost kreslení grafů 
Naučí se číst z grafu  
Využívá program EXCEL

Pohyb tělesa
Průměrná 
rychlost 
Okamžitá 
rychlost
Metody mě-
ření rychlosti
Kreslíme 
grafy
(program 
EXCEL)
Slovní úlohy 
v, t, s

M - 7. roč. (př. a 
nepř. grafy úměrnost)
TV - rovn., nerovn. 
Pohyb
Z - doprava
OSV, MDV, MKV

Využívá Newtonovy zá-
kony pro objasňování či 
předvídání změn po-
hybu těles při působení 
stálé výsledné síly v 
jednoduchých situacích

7. Pozná různé formy vzájemného 
působení těles
Pochopí rozdíl mezi statistyckým
a dynamickým působením sil 
Naučí se graficky znázorňovat 
síly, experimentem určí těžiště
Spojuje vědomě posuvné účinky 
síly se změnou rychlosti pohybu
Vytvoří si základní představu o 
mechanice 

Síly a jejich 
vlastnosti
Vzájemné 
působení tě-
les
Síla a její 
měření
Skládání sil
Těžiště tělesa
Posuvné 

OSV - bezpečnost si-
lničního provozu
M - graf. sčítání, od-
čítání
EV - doprava (roz-
ložení nákladů)
OV - brzdná dráha 
aut
INF - programovací 
jazyk
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Rozhodne, kdy v dané situacije 
tření užitečné a kdy ne

účinky síly
Pohybové 
zákony
Otáčivé 
účinky síly - 
páka
Smykové 
tření, třecí 
síly v praxi

Předpoví z analýzy sil 
působících na těleso v 
klidné tekutině  chování 
tělesa v ní, 
využívá poznatky v zá-
konitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro 
řešení konkrétních 
praktických  problémů

7. Porozumí některým jevům v pří-
rodě
Uvědomí si princip spojených 
nádob v tech. aplikacích
Pochopí působení vztlakové síly 
experimentem
Uvede příklady využití v praxi

Kapaliny
Kapilární 
jevy
Spojené ná-
doby v praxi
Vztlaková 
síla v kapali-
ně (praktické
příklady)
Využití Ar-
chimédova 
zákona

Př - kapiláry v rostli-
nách 
měření teploty
D - použití ponorek 
ve vál. konfliktech
VDO, OSV, MDV
ITK - vyhledávání 
informací

Předpoví z analýzy sil 
působících na těleso v 
plynech chování tělesa v 
ní 
Využívá poznatky o zá-
konitostech  tlaku v ply-
nech

7. Pozná, proč v plynech platí Ar-
chimédův zákon 
Pochopí princip mnoha činností, 
pozná způsoby měření přetlaku
Změří tlak plynu v uzavřené ná-
době, v pneumatice kola

Plyny
Archimédův 
zákon pro 
plyny
Přetlak, pod-
tlak, vakuum
Slovní úlohy

Z- vývoj počasí
cesty balónem
EV - vzducholodí
OV - kosmonautika
VDO, OSV, MDV
MKV, ITK

Využívá zákona o pří-
močarém šíření světla ve
stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odra-
zu světla při řešení 
problémů a úloh

7. Dokáže určit vlastnosti obrazu, 
získá představu o šíření a zdro-
jích světla
Dokáže určit ohnisko a pozná 
souvislost s praxí (reflektory)
Dozví se i základní poznatky o 
digit. fotoaparátu, opt. přístrojích
Uvědomí si, jak se opt. klamy 
projevují v každodenním životě

Světelné 
jevy
Seznámení s 
pomůckami 
pro optiku, 
šíření světla, 
odraz a jejich
využití
Pokusy s op-
tickou lavicí
Šíření světla, 
odraz
zrcadla, čoč-
ky
Zobrazení 
předmětu čo-
čkami
Optické pří-
stroje - užití 
čoček v praxi
Optické 
klamy

M - souměrné útvary 
v rovině
ČSP - reziskop, foto-
grafie
ČZV - osvětlení
bezpečnost dopravy
VV - stíny, barvy
ENV, ITK
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2.4 Finanční gramotnost

2.4.1 Charakteristika volitelného předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět finanční gramotnost je určen pro žáky 9. ročníku, v učebním plánu je vymezen 
jednou hodinou týdně během jednoho pololetí (pak se vystřídá s jiným předmětem o stejné dotaci).

Vyučovací předmět finanční gramotnost
• je zaměřen na rozšiřování vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Matematika
• klade důraz na znalosti o penězích, hospodaření domácnosti, finančních produktech
• vede k osvojení pojmů, vzorců, algoritmů a matematických postupů při finančních 

výpočtech
• vede k získávání důležitých základních návyků, dovedností a informací z oblasti financí 

Formy realizace předmětu

• skupinová práce
• individuální krátkodobé projekty

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

promyslí a naplánuje možný způsob řešení problému
• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit

Kompetence komunikativní
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 

do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a pracovní 
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce 

v týmu
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá
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Kompetence občanské
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví

Kompetence pracovní
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

2.4.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
téma

Na příkladech ukazuje vhodné využití ho-
tovostního a bezhotovostního placení, 
ukazuje tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, objasňuje vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, po-
pisuje vliv inflace na hodnotu peněz

Peníze, hotovostní, bezho-
tovostní, měna, tvorba 
ceny, inflace

9 Sestavuje jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvádí hlavní příjmy a výdaje 
domácnosti, rozlišuje pravidelné a jedno-
rázové příjmy a výdaje, zvažuje ne-
zbytnost výdajů

domácí účetnictví - příjmy
a výdaje, organizace roz-
počtu, typy rozpočtu, 
jejich odlišnosti, práva 
spotřebitelů

  Matematika, vý-
chova k občanství, 
domácnost, OSV

9 Uvádí příklady debetní a kreditní karty, 
vysvětluje jejich omezení, uvádí a po-
rovnává nejběžnější způsoby nakládání 
s volnými prostředky (spotřeba, úspory, 
investice), uvádí a porovnává nejčastější 
způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový 
prodej, leasing), vysvětluje význam 
úroku, uvádí nejčastější druhy pojištění, 
navrhuje, kdy je využít

Služby bank, pasivní a ak-
tivní, produkty finančního 
trhu, pojištění, úročení

  Matematika, EGS
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2.5 Seminář z anglického jazyka

2.5.1 Charakteristika volitelného předmětu

Seminář je vyučován v 7. ročníku 1 hodinu týdně, 
v 9. ročníku 1 hodinu týdně během jednoho pololetí (pak se vystřídá s jiným předmětem o stejné 
dotaci).

Vzdělávací obsah předmětu
 přispívá k chápání a objevování skutečnosti
 poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
 umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
 důraz je kladen na snižování jazykových bariér vzniklých nedostatkem příležitostí hovořit, 

ne na bezchybné gramatické struktury

Místo realizace
 třídy, studovna, učebna VT

Průřezová témata
 EV - základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí
 EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
 OSV (Sociální rozvoj) -poznávání lidí, mezilidské vztahy, kooperace a kompetence, 

komunikace
 MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
 MDV (Tvorba mediálního sdělení), práce v realizačním týmu
 VDO (Občanská společnost a škola)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby pro efektivní učení
 žáci propojují získané poznatky do širších celků
 žáci poznávají smysl a cíl učení

Postup
 vedení žáků k ověřování výsledků
 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou schopni pochopit problém
 žáci umí vyhledat vhodné informace

Postup
 kladení vhodných otázek
 umožnění volného přístupu k informačním zdrojům

Kompetence komunikativní
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
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 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup

 vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
 žáci spolupracují ve dvojici, ve skupině
 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu

Postup
 hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 podněcování žáků k argumentaci
 vedení žáků k tomu, aby na základě vlastních kritérií hodnotili své činnosti

Kompetence občanské
 žáci respektují názory ostatních
 žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace

Postup
 vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
 vedení žáků k diskusi
 vedení žáků k vzájemnému naslouchání

Kompetence pracovní
 žáci efektivně organizují svoji práci

Postup
 pomáhání při cestě k správnému řešení
 zohledňování rozdílů ve znalostech, schopnostech a pracovním tempu žáků

Formy realizace
Vyučovací hodina – dialogy, skupinové vyučování, výklad, poslech, četba, reprodukce textu, 
vyhledávání informací, hry, soutěže, programy na PC, krátkodobé projekty

2.5.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
téma

7. rozumí jednoduchým pokynům a otáz-
kám učitele, které jsou pronášeny po-
malu, a s pečlivou výslovností na ně rea-
guje
myšlenky vyjadřuje jednoduchými větami
požádá o základní informace z běžného 
života a sám je v jednoduchých větách 
poskytuje
pochopí význam autentických nápisů a 
orientačních pokynů
chápe obsah čteného textu nebo kon-
verzace, soustředí se na nejdůležitější 

About myself, Family, 
Leisure, Health, Weather, 
Holidays, English spea-
king countries

Video, Audio, Games

OSV
EGS
MKV
MV – Kritické čtení
a vnímání medi-
álních sdělení
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informace

9. rozumí přiměřeně náročné promluvě a 
konverzaci
reprodukuje nejběžnější komunikativní 
struktury
(naučené scénky, rozhovory)
demonstruje rozhovor 2 nebo více lidí
používá AJ v běžných životních situacích
projevuje svá přání a potřeby
čte texty v časopisech
rozumí jim, odvodí pravděpodobný vý-
znam nových slov z kontextu
využívá slovník
stručně reprodukuje obsah
překládá z jednoho jazyka do druhého
naproti tomu není kladen důraz na bez-
chybné gramatické struktury, ale na pro-
lomení zábran hovořit, jehož příčinou je 
nedostatek příležitostí
vyjadřuje se vlastními slovy k danému té-
matu

About myself, The world 
around me (my town, 
school, transport, 
shopping, clothes, 
weather), Leisure (free 
time, culture, sports, 
travelling, holidays and 
special days), Health mat-
ters, English speaking 
countries
Video, audio - films, fairy-
tales
Games

OSV
EGS
MKV
MV – Kritické čtení
a vnímání medi-
álních sdělení
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3 Nepovinné předměty

3.1 Seminář z českého jazyka

3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové a organizační vymezení předmětu

Seminář z českého jazyka je vyučován v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Navazuje na osnovy předmětu český jazyk a literatura. Je zaměřen na procvičování a rozšiřování 
jazykových a literárních znalostí. Žáci získávají schopnost řešit náročnější jazykové a stylistické  
úkoly. Aktivity jsou zaměřeny na správné užívání jazyka vzhledem ke komunikační situaci. 
Stylistická cvičení směřují žáky k rozvoji a pěstování jejich autorského stylu. 
Důraz je také kladen na rozvoj čtenářských dovedností, na práci s textem, jeho analýzu po stránce 
obsahové, jazykové, stylistické a literární. 
Seminář rozvíjí iniciativu žáků a jejich zájem o mateřský jazyk. 
Obsah výuky je variabilní. Vychází ze znalostí a jazykových potřeb žáků, z jejich čtenářských 
zájmů. Reaguje na dění ve škole a ve společnosti.

Formy a metody vyučovacího předmětu

 práce s jazykovými příručkami
 využívání počítačových programů a internetu
 práce s literaturou a časopisy
 skupinová práce
 projektové vyučování
 tvůrčí psaní
 využívání testů Scio, Cermat, Kalibro

Průřezová témata

mediální výchova - kritický přístup k médiím, role médií v každodenním životě, rozvíjení 
mluveného a písemného projevu
osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopnosti poznávání, komunikace, řešení problémů a 
kooperace
multikulturní výchova - jazyky různých národů a národnostních menšin

Rozvoj klíčových kompetencí v semináři z českého jazyka

Kompetence k učení
žáci 

 vyhledávají a třídí informace
 osvojují si základní jazykové a literární pojmy
 kriticky hodnotí výsledky svého učení
 pracují s výpočetní technikou
 učí se soustředit

18



ŠVP ZŠ Pardubice - Spořilov

Kompetence sociální a personální
žáci 

 pracují v týmu při vyhledávání a řešení problémů
 učí se plnit dané role v týmové práci
 hodnotí svou práci i práci ostatních
 dostávají prostor pro sebevyjádření

Kompetence k řešení problémů
žáci 

 problémy se učí vyhledávat a definovat
 témata zkoumají z různých pohledů podle svých vědomostí a dovedností
 získávají zkušenosti s kolektivním řešením problému

Kompetence komunikativní
žáci 

 učí se naslouchat, vnímat a respektovat názory druhých
 učí se diskutovat a vhodně obhajovat své názory
 využívají informačních a komunikačních prostředků
 výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně

Kompetence občanské
žáci 

 pracují s tématy, která se týkají mezilidských vztahů a fungování společnosti
 učí se hledat etické hodnoty
 zapojují se do kulturního dění školy
 vytvářejí si vztah ke kulturním tradicím

Kompetence pracovní
žáci 

 pracují v týmu a dodržují daná pravidla
 přebírají zodpovědnost za svěřený úkol
 zodpovídají za výsledek společné práce
 využívají svých jazykových znalostí v běžném životě

3.1.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
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9 opakuje si a používá pravopisné jevy z nižších 
ročníků
zdůvodňuje pravopisné jevy morfologické a 
syntaktické
opakuje si tvaroslovné učivo z nižších ročníků
vyhledává a charakterizuje druhy slov

procvičování pravopisných 
jevů, odstraňování nedostat-
ků v pravopise (využití po-
čítačových programů)
problematika druhů slov - 
mluvnické kategorie 
ohebných slovních druhů, 
slovesné třídy a vzory 
(rozšiřující učivo)

 

9 orientuje se v Pravidlech českého pravopisu, 
ve Slovníku spisovné češtiny a Stručné 
mluvnici české
samostatně v odborné literatuře vyhledává a 
zpracovává poznatky o původu jmen rodových
a místních

práce s jazykovými příruč-
kami, práce s počítačem a 
internetem
původ rodových jmen v Če-
chách, jména místní

 

9 rozpoznává způsoby obohacování slovní záso-
by, obohacuje svou slovní zásobu o nová 
slova, správně užívá slova přejatá
svými slovy formuluje obsah lidových rčení a 
správně je aplikuje při komunikaci

frekvence slov v češtině, 
jazyk uživatelů internetu
vliv cizích slov na češtinu, 
neologismy
lidová rčení a přísloví, uží-
vání frazeologie

 

9 formuluje vztahy mezi větnými členy ve větě
orientuje se ve stavbě souvislého textu, určuje 
slovní druhy a stavbu souvětí, stavbu souvětí 
naznačí graficky

stavba české věty a souvětí, 
komplexní jazykové rozbory
textů, testy Scio a Cermat

 

9 samostatně pracuje s textem, vymezuje obsah, 
strukturu a jazyk  literárního díla
formuluje vlastní názor na literární dílo
orientuje se v základních literárních pojmech
vyhledává a charakterizuje jazykový styl a 
umělecké prostředky vybraných autorů

rozbor literárních textů, roz-
voj čtenářských dovedností
individuální jazykový styl 
spisovatelů 
J. Werich, K. Čapek, B. 
Hrabal (rozšiřující učivo)

 

9 podle svých individuálních schopností tvoří 
vlastní literární text - pohádku, povídku, repor-
táž, scénář

tvůrčí psaní (pohádka, po-
vídka, scénář)
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3.2 Seminář z matematiky

3.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Časové a organizační vymezení

Předmět seminář z matematiky se vyučuje jako nepovinný předmět v 9. ročníku, kde je časová 
dotace jednu hodinu týdně.

Vzdělávání v semináři z matematiky je zaměřeno na:

 užití matematiky v reálných situacích (odhady, měření, porovnávání, orientace)
 osvojení dalších pojmů, vzorců, algoritmů a matematických postupů
 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
 rozvíjení kombinatorického myšlení, logického a kritického usuzování, věcné argumentace
 přesné a stručné vyjadřování včetně využívání matematické symboliky, provádění rozborů a 

zdokonalování grafického projevu
 rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, důvěry ve vlastní schopnosti, soustavné 

sebekontroly
 rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh

Předmět seminář z matematiky je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

1. Číslo a proměnná (Žáci pracují s osvojenými aritmetickými operacemi ve třech rovinách-
dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění, významové porozumění. Získávají číselné 
údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se a používají pojmem 
proměnná a její úlohou.)

2. Závislosti, vztahy a práce s daty (Žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí a seznamují se s
jejich reprezentacemi. Tyto závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v některých 
případech je konstruují (využití VT)a vyjadřují mat. předpisem.)

3. Geometrie v rovině a prostoru (Žáci určují a znázorňují geometrické útvary, modelují reálné 
situace. K řešení polohových a metrických úloh a problémů vycházejících z běžného života vede 
žáky právě zkoumání tvaru a prostoru.)

4. Nestandartní aplikační úlohy a problémy (Je nutné uplatnit logické myšlení, i když  řešení může 
být částečně nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky)

Předmět seminář z matematiky je velmi úzce spjat s předmětem matematika, na který v mnohém 
navazuje, a také s ostatními přírodovědnými předměty (např. fyzika – převody jednotek, 
rovnice/zeměpis – měřítko, výpočty/chemie -  řešení rovnic, převody jednotek)

Předmětem prolínají průřezová témata:

OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, 
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vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost, ...
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,….
EGS – srovnání států, HDP, grafy,….

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k

 osvojování základních a dalších matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a 
zobecňováním reálných jevů

 vytváření zásoby matematických nástrojů (dalších pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení 
úloh)

 využívání prostředků výpočetní techniky
Učitel

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
 vede žáky k plánování postupů a úkolů
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

Kompetence k řešení problémů
Žáci 

 zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
 učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

Učitel
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
 vede žáky k ověřování výsledků

Kompetence komunikativní
 Žáci 

 zdůvodňují matematické postupy
 vytvářejí hypotézy
 komunikují na odpovídající úrovni

Učitel
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 podle potřeby žákům pomáhá

Kompetence sociální a personální
Žáci 

 spolupracují ve skupině
 se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu
 se učí věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly

Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské
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Žáci
 respektují názory ostatních
 si formují volní a charakterové rysy
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace

Učitel
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

Kompetence pracovní
Žáci 

 si zdokonalují grafický projev
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

Učitel
 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů
 vede žáky k ověřování výsledků

3.2.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
9 provádí početní operace v oboru celých a raci-

onálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu
-matematizuje jednoduché reálné situace s vy-
užitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčí-
tá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytý-
káním
-analyzuje a řeší jednoduché problémy, mode-
luje konkrétní situace, v nichž využívá mate-
matický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel

-podmínky
-rozklad výrazů na součin
-krácení lomených výrazů
-umocňování lomených vý-
razů
-početní operace s lomenými 
výrazy

 

9 provádí početní operace v oboru celých a raci-
onálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu
-matematizuje jednoduché reálné situace s vy-
užitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčí-
tá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vy-
tykáním
-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic

-rovnice s neznámou ve 
jmenovateli
-slovní úlohy na společnou 
práci
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9 provádí početní operace v oboru celých a raci-
onálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu
-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
-analyzuje a řeší jednoduché problémy,mode-
luje konkrétní situace,v nichž využívá mate-
matický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel
-vyjádří funkční vztah 
tabulkou,rovnicí,grafem
-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá ře-
šení předkládaných nebo zkoumaných situací

-soustava dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými
-slovní úlohy řešené pomocí 
soustav lineárních rovnic
-různé způsoby řešení

 

9 provádí početní operace v oboru celých a raci-
onálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu
-matematizuje jednoduché reálné situace s vy-
užitím proměnných
-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
-analyzuje a řeší jednoduché problémy,mode-
luje konkrétní situace,v nichž využívá mate-
matický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel
-vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává data
-určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
-vyjádří funkční vztah 
tabulkou,rovnicí,grafem
-matematizuje jednoduché reálné situace s vy-
užitím funkčních vztahů

-pravoúhlá soustava 
souřadnic
-lineární funkce 
-kvadratická funkce
-přímou a nepřímou 
úměrnost
-jednotlivé typy lineárních 
funkcí
-grafické řešení soustavy 
rovnic

 

9 provádí početní operace v oboru celých a raci-
onálních čísel
-zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností,účelně využívá kalkulátor
-matematizuje jednoduché reálné situace s vy-
užitím proměnných
-formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic
-vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává data
-vyjádří funkční vztah 
tabulkou,rovnicí,grafem
-matematizuje jednoduché reálné situace s vy-
užitím funkčních vztahů
-definuje goniometrické funkce 
sin,cos,tg,cotg
-užívá funkční vztahy při řešení úloh

-goniometrické funkce 
sinus,cosinus,tangens a co-
tangens
-práce s tabulkami
-slovní úlohy s využitím 
gon.funkcí
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9 rozliší shodné a podobné útvary
-užívá věty o podobnosti  trojúhelníků, kon-
strukčních úlohách(zvětšování a zmenšování 
v daném poměru) 
načrtne a sestrojí rovinné útvary
-užívá k argumentaci  a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
-provádí početní operace v oboru celých a ra-
cionálních čísel

-podobnost
-věty o podobnosti trojú-
helníků
-redukční úhel

 

9 provádí početní operace v oboru celých a raci-
onálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu
-zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor
-analyzuje a řeší jednoduché problémy,mode-
luje konkrétní situace,v nichž využívá mate-
matický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 
--matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů
-načrtne a sestrojí rovinné útvary
-odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
-načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 
rovině
-analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu
-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá ře-
šení předkládaných nebo zkoumaných situací
-řeší úlohy na prostorovou představivost,apli-
kuje a kombinuje poznatky a dovednosti z 
různých tématických a vzdělávacích oblastí

-povrch a objem 
těles:jehlan,kužel,koule
-slovní úlohy z praxe
-nárys,půdorys,bokorys
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9 provádí početní operace v oboru celých a raci-
onálních čísel, užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu
-zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností,účelně využívá kalkulátor
-řeší aplikační úlohy na procenta(i pro 
případ,že procentová část je větší než celek)
-analyzuje a řeší jednoduché problémy,mode-
luje konkrétní situace,v nichž využívá mate-
matický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel
-vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává data
-porovnává soubory dat
-užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá ře-
šení předkládaných nebo zkoumaných situací

-základní pojmy finanční ma-
tematiky(úrok,daň,inflace)
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3.3 Zdravotní tělesná výchova

3.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Je realizována v 1. až 3. ročníku 1 hodinu týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy

1. Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: zdravotní oslabení -  
konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdTV, 
zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a 
činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)

2. Speciální cvičení: základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní 
technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení

3. Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti: pohybové činnosti s návazností na obsah TV – 
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Výuka probíhá v tělocvičně.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení 
 rozmanitostí cvičení rozšiřujeme zásobárnu cviků pro vlastní použití, zdůrazňujeme žákům 

kladný vliv pravidelného cvičení na jejich organismus, kondici, psychickou pohodu, 
odolnost proti nemocem

 učitel klade důraz na správné a pečlivé provádění jednotlivých cviků
 důležité je dodržování bezpečnosti při cvičení, učitel stále průběžně připomíná i zásady 

hygieny

Kompetence k řešení problémů
 využíváme různá náčiní (sledování novinek, využití školení) k nápaditosti cvičení
 vedeme žáky k aktivnímu podílu na přípravě a vedení cvičení (příprava předcvičování)

Kompetence komunikativní
 vedeme žáky ke vzájemné komunikaci mezi sebou i s pedagogickými pracovníky

Kompetence občanská
 snaha o zapojení žáků do pohybových aktivit

Kompetence pracovní
 samozřejmostí je aktivní zapojení žáků do přípravy pomůcek, nářadí
 snaha o správné provedení cvičení
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 seznámení žáků s rozmanitou možností cviků, které je možno individuálně využít nebo 
předvést jiným

3.3.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
téma1. - 3. uplatňuje správné způsoby držení těla v růz-

ných polohách a pracovních činnostech; zau-
jímá správné základní cvičební polohy

zdravotní oslabení - 
konkrétní zdravotní oslabení
žáka, prevence, pohybový 
režim, vhodné oblečení a 
obutí pro ZdTV, zásady 
správného džení těla, de-
chová cvičení, vnímání po-
citů při cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti (kontrain-
dikace zdravotních oslabení)
základy speciálních cvičení
základní cvičební polohy, 
základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení 
pro samostatné cvičení 
pohybové činnosti - v ná-
vaznosti na obsah TV - s 
přihlédnutím ke konkrétní-
mu druhu a stupni oslabení

1. - 3.
naučí se základní jednoduchá korekční a spe-
ciální cvičení související s jeho oslabením

3.4 Angličtina

3.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Časová dotace je 1 hodina týdně, v 1. a 2. ročníku.
Zaměřujeme se na prvotní, motivační seznámení s cizím jazykem, porozumění základních 
jednoduchých pokynů, vztahujících se k práci ve třídě, počítání do deseti, základní barvy, slovní 
zásoba věcí kolem nás.  Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem. Využíváme jednoduché 
říkanky, písně a hry.

Průřezová témata

EGS - jsme Evropané
 Evropa a svět nás zajímá
 Objevujeme Evropu a svět
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OSV – osobnostní rozvoj
 sociální rozvoj
 morální rozvoj

MDV - tvorba mediálního sdělení
 práce v realizačním týmu

VDO - principy demokracie

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využívají všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 žáci propojují získané poznatky do širších celků
 žáci poznávají smysl a cíl učení

Postup:
 vedení žáků k ověřování výsledků
 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Kompetence k řešení problémů
 žáci se snaží pochopit problém
 žáci vyhledávají vhodné informace

Postup:
 kladení vhodných otázek
 umožnění volného přístupu k informačním zdrojům

Kompetence komunikativní
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
 žáci naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují

Postup: 
 vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
 vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…

Kompetence sociální a personální
 žáci spolupracují ve skupině
 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
 žáci jsou schopni sebekontroly

Postup: 
 hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
 podněcování žáků k argumentaci

Kompetence občanské
 žáci respektují názory ostatních
 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace

Postup: 
 vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
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 vedení žáků k diskusi
 vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si

Kompetence pracovní
 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci

Postup: 
 napomáhání při cestě ke správnému řešení
 zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků

3.4.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo příležitost pro jiné

obory / průřezové
téma

1. žák odhaduje cíl hodiny pomocí karet s obráz-
ky, upevňuje získané znalosti prostřednictvím 
písniček a říkanek, komunikuje pomocí panto-
mimy a jednoduchých výrazů, rozumí zá-
kladním pokynům při výuce, pozdraví jedno-
duchým způsobem, rozliší členy rodiny, rozu-
mí otázkám a výrazům používané v každo-
denním životě, rozliší základní barvy, poj-
menuje předměty kolem sebe, sdělí, kolik mu 
je let, vnímá kulturní tradice v jiných zemích

Slovní zásoba na témata (ro-
dina, školní pomůcky, hrač-
ky, oblečení, narozeniny, 
zvířata, Vánoce), Komuni-
kační situace (pozdravy, 
přestavování, Co se děje?, 
pokyny při výuce), Jazy-
kové struktury a gramatika 
(osobní jména, číslovky, při-
vlastňovací zájmena můj a 
tvůj, rozkazovací způsob), 
Reálie (Vánoce v Anglii)

MKV - Multikultura-
lika - význam užívání 
cizího jazyka jako ná-
stroje dorozumívání    

2. žák odhaduje cíl hodiny pomocí karet s obráz-
ky a poslechem nahrávky, upevňuje znalosti 
prostřednictvím písniček a říkane, komunikuje
prostřednictvím pantomimi a jednoduchých 
výrazů v mluvené i psané formě, rozumí zá-
kladním pokynům při výuce, pozdraví a odpo-
ví jednoduchým způsobem, pojmenuje 
předměty kolem sebe doma a ve škole, rozumí 
otázkám a výrazům používané v každodenním 
životě, užívá základní barvy, popíše dům 
jednoduchým způsobem

Slovní zásoba na témata 
(zvířata, školní pomůcky, 
jídlo, obličej, barvy, dům, 
oblečení, Velikonoce a 
Vánoce), Komunikační 
situace (poděkování, do-
tazování, pokyny při výuce 
a běžných činnostech a při 
hrách), Jazykové struktury a
gramatika (užití "to" a 
"toto", jednoduché otázky a 
odpovědi, předložky "v" a 
"na" ve slovním spojení, 
předložky "pro" a "od" v 
přáních)

MKV - Multikultura-
lita - význam užívání 
cizího jazyka jako ná-
stroje dorozumívání    
OSV - poznávání lidí, 
komunikace
Mediální výchova - 
tvorba mediálního 
sdělení
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