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2. Charakteristika školy
2.1 Velikost školy
Škola má 8 tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) s osmiletým studijním programem.Průměrná naplněnost tříd je 30
ţáků. Místní ţáci tvoří přibliţně 15 %, ostatní dojíţdí z více neţ 30 okolních obcí. Většina obcíleţí v regionu města Ţidlochovice jako pověřené
obce.
2.2Vybavení školy
Výuka probíhá v budově na ulici Tyršova 400, která je majetkem zřizovatele.
Vzhledem k nedostatku prostor probíhá výuka tělesné výchovy a výtvarné výchovy i v místní sokolovně na ulici Tyršova 161, kterou si
gymnázium pronajímá od Sokola Ţidlochovice. V letním období (duben - říjen) vyuţívá gymnázium školní hřiště místní základní školy, které je
majetkem města Ţidlochovice.
Budova gymnázia prošla od roku 1995 mnoha rekonstrukcemi, byla upravena pro školní výuku. Jejím nedostatkem jsou nedostačující prostory,
řešením by v budoucnu měla být přístavba v současné zahradě. Škola má zpracovanou studii a dlouhodobě ţádá zřizovatele o investiční
prostředky na tuto výstavbu.
I kdyţ je budova školy stará, má čisté, estetické prostory, na jejichţ úpravě (obrazy, květinová výzdoba) se podílí ţáci, pedagogičtí
i nepedagogičtí zaměstnanci.
V budově gymnázia je 11 učeben. Jsou to učebny fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, matematiky, učebna hudební výchovy a českého jazyka,
učebna společenských věd, počítačová učebna a dále 3 učebny jazyků. V sokolovně je pak učebna výtvarné výchovy a další volná učebna.
Velikost školy umoţňuje, ţe většina vyučovacích hodin probíhá v odborných učebnách. Ţáci se tak kaţdou přestávku stěhují podle rozvrhu do
těchto učeben. Kaţdá třída pak má jednu z těchto učeben jako kmenovou. Probíhají v ní pouze třídnické hodiny apod.
Učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, k dispozici jsou audivizuální sestavy, včetně interaktivních tabulí a projektorů, ve všech
učebnách je připojení na internet.V celé budově, včetně sokolovny,jemoţnost bezdrátového internetového připojení.
V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat veškeré prostory školy, zejména počítačovou učebnu a chodby se stolky a ţidlemi. Velkou
pomocí pro ţáky je kopírka na chodbě, pouţívaná pomocí předplacených karet. Ke zdravému pitnému reţimu pomáhá ţákům také automat na
vodu, který ţáci pouţívají zdarma. Volno mohou ţáci trávit také v prostorách školní zahrady, kde jsou umístěny lavečky. V době volna a velké
přestávky mohou ţáci navštěvovat obchod s potravinami, který je v sousedství budovy školy.
Všichni vyučující mají své kabinety vybavené počítači s internetem, zapojené do sítě. Mají volný přístup na tiskárnu, skener i kopírku.
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Ţáci a učitelé se mohou stravovat v soukromé školní jídelně, která slouţí pro všechny školy ve městě i pro veřejnost. Jídelna je umístěna asi
300 metrů od gymnázia, ţáci si mohou elektronicky vybírat ze tří jídel, ceny jsou obvyklé školnímu stravování.
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí téměř 20 vyučujících, z nichţ někteří pracují na částečné úvazky. Většina učitelů má bydliště v obcích ţidlochovického regionu,
několik dojíţdí také z Brna. Všichni učitelé jsou aprobovaní a splňují svým vzděláním podmínku pro učitelství na střední škole.
Věkový průměr pedagogického sboru je lehce přes 40 let, je rovnoměrně sloţen z perspektivních, zkušených i vyzrálých pedagogů, muţů i ţen.
Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik rizikového chování.
Celý sbor lze charakterizovat velkým zájmem o průběţné rozšiřování pedagogického a odborného vzdělávání prostřednictvím školení a kurzů
akreditovaných MŠMT z oblastí jazykových, odborných či didaktických. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při
mimořádných událostech, problematice BOZP a poţární ochrany.
Další vzdělávání učitelů probíhá podle vnitřní směrnice a plánu dalšího vzdělávání.
2.4Dlouhodobé projekty a spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má devět členů.
Během školního roku se konají dvakrát (listopad a duben) individuální konzultace učitelů s rodiči, jedenkrát (září) se konají třídní schůzky.
Rodiče studentů spolupracují se školou prostřednictvím elektronické klasifikace a omluvných listů. Komunikace probíhá také telefonicky
a osobně.
Při gymnáziu vyvíjí činnost Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice. Začátkem školního roku se koná plenární schůze, několikrát ročně se schází
správní rada a revizní komise s ředitelstvím školy. Základním posláním Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice je materiální a finanční podpora
vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních a dalších aktivit, které vyplývají z činnosti gymnázia. Finanční prostředky jsou poskytovány
ţákům k uskutečňování výše uvedených cílů. Kromě finanční pomoci škole, se rozvíjí spolupráce školy s rodiči v řadě úrovní.
Gymnázium spolupracuje na základě vzájemné smlouvy s Masarykovou univerzitou v Brně.
Na konci kaţdého školního roku jsou nejlepší ţáci školy přijati starostou města Ţidlochovice. Také předání maturitních vysvědčení se koná za
přítomnosti starosty v reprezentačních prostorách města.
Škola jako součást výuky cizích jazyků pořádá kaţdoročně poznávací zájezdy do anglicky, německy či francouzsky mluvících regionů. Kromě
toho se pořádají jedno i několikadenní zájezdy v rámci výuky zeměpisu do okolních zemích. Podle moţností se uskutečňují i výměnné pobyty.
Kaţdoročně je v únoru pořádán školní ples, jehoţ součástí jsou i vystoupení ţáků. Ples kromě finančního zisku pomáhá dalšímu zviditelnění
školy na veřejnosti.
Ve škole jsou podle moţností a zájmu ţáků organizovány také nepovinné předměty a zájmové krouţky.
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Ředitelství školy informujeţáky, rodiče a ostatní veřejnost o průběhu školníhorokuprostřednictvím webových stránek, místního tisku a
venkovních nástěnek.
Informace o průběhu vzdělávání za kaţdý školní rok shrnujevýroční zpráva, kterou zpracovává ředitel vţdy do konce října.
Ţáci mají moţnost podílet se na řízení a organizaci školního ţivota prostřednictvím ţákovské rady, ve které má kaţdá třída své zástupce. Jednou
měsíčně uskutečňuje ředitelství školy schůzky s ţákovskou radou. Na nich se řeší problémy ţáků, vzájemné vztahy, organizace školních akcí atd.
Škola kaţdoročně ve spolupráci s fotbalovými kluby organizuje okresní přebor středních škol ve fotbalu.
Dvakrát do roka (listopad a leden) pořádá škola Den otevřených dveří. Na nich se prostřednictvím ţáků a učitelů školy hosté dozví všechny
základní informace o organizaci a chodu školy. Zájemci o studium zde získajípodrobnosti o přijímacím řízení.
Škola spolupracuje také s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími poradenskými zařízeními, lékaři a psychology. Řeší s
nimiosobníproblémy ţáků, např. různé druhy znevýhodnění.
Z charitativních akcí se škola zúčastňuje pravidelně tří: Českého dne proti rakovině, Postavme školu v Africe a Koláč pro hospic.
Kaţdý měsíc je vydáván ţákovský časopis Intelekt, který zveřejňuje názory studentů, jejich zkušenosti ze školy i z osobního ţivota.
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3. Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Škola je zaměřená všeobecně. Umoţňuje všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech povinných všeobecně
vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve zvolených volitelných předmětech, zejména na vyšším stupni studia.
Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání, budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na
vysoké škole.
ŠVP je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – RVP ZV (niţší stupeň gymnázia) a podle rámcového
vzdělávacího programu pro gymnázia – RVP GV (vyšší stupeň gymnázia).
V niţších ročnících gymnázia je vzdělávací obsah ze všech vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP GV rovnoměrně rozloţen do vyučovacích
předmětů.Je tak vypracován základ pro pozdější profilaci studia v posledních dvou letech osmiletého studia. Zde je ţákům dána moţnost výrazně
profilovat své studium podle svých studijních zájmů formou volitelných předmětů.
Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy.
Důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. Další cizí jazyk si ţák volí pro studium od třetího ročníku z
nabídky: jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský.
Je zachována klasická nabídka předmětů, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech.
Prioritou je výchova všestranně rozvinuté osobnosti ţáka. Za důleţité jsou povaţovány vztahy mezi lidmi. Snahou je naučit ţáky orientovat se ve
společnosti, získat schopnost samostatného myšlení a odpovědného rozhodování v souladu s obecně uznávanými ţivotními a mravními
hodnotami a demokratickými ţivotními postoji.
ŠVP vychází z cílů a kompetencí RVP ZV a RVP GV , ale i z koncepce, která je budována od počátku vzniku gymnázia v roce 1994, z analýzy
poţadavků anázorůrodičů i ţáků (mapa školy) a z celkové situace ve středním školství.
Typickým znakem školy s touto velikostí a regionálním umístěním by mělo být neanonymní prostředí a otevřenost. Myšlena je otevřenost vztahů
na všech úrovních (ţáků, pedagogů, rodičů i veřejnosti) a širokém spektru.
Konečným produktem školy by mělo být uplatnění absolventů v dalším studiu, zaměstnání, ale i veřejném a osobním ţivotě.
Škola si v relativně krátké době své existence získala na veřejnosti dobré jméno a má snahu v budoucím období v tomto trendu pokračovat.
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3.2 Profil absolventa
Ţáci by po absolvování niţšího stupně (čtvrtého ročníku studia – poslední ročník povinné školní docházky)mělibýtvybaveni znalostmi, které
odpovídají všem poţadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech.Během studia niţšího stupně měli ţáci získat návyky a dovednosti
potřebné pro další studium na vyšším stupni gymnázia.
Po absolvování vyššího stupně studia by měli být ţáci vybaveni znalostmi, které odpovídají všem poţadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích
oblastech. Měli by být připraveni jednak na závěrečnou maturitní zkoušku (společnou i profilovou část),alehlavně na studium na jakémkoliv typu
vysoké školy. Ţáci by během studia na vyšším stupni měli získat návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci.Měli by být schopni
analyzovat a zpracovávat informace, mít smysl pro týmovou práci, schopnost diskutovat, schopnost prezentovat a obhajovat svou práci.
Vědomosti, znalosti i dovednosti by měli být komplexní a trvalé, ţáci by je mělirozvíjet dlouhodobě v široké škále forem výuky.
3.3 Organizace přijímacího řízení
Organizace přijímacího řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušnou vyhláškou MŠMT.
Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku – prominutí zkoušky není moţné.
Kaţdý uchazeč obdrţí pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky v předchozím studiu a za úspěchy v soutěţích MŠMT.Uchazeči o
studium skládají písemnou přijímací zkoušku z matematiky, z českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Kaţdá část zkoušky je
obodována. Testy připravuje společnost Scio.
Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči o studium, kteří získají z přijímací zkoušky minimální počet bodů, stanovených v předem známých
kritériích.O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení.
Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich
zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven podle pokynů pedagogicko-psychologické poradny.
Přesné informace o organizaci přijímacího řízení a kritériích přijetí sděluje ředitel školy kaţdoročně do 31. ledna.
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3.4 Organizace maturitní zkoušky
Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušnou vyhláškou MŠMT.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Forma a organizace společné části je stanovena platnou legislativou pro dané období.
V profilové části koná ţák dvě povinné a nejvýše dvě nepovinné zkoušky. V nabídce jsou všechny vyučované předměty s výjimkou tělesné
výchovy. Ţák nemůţe v profilové části skládat zkoušku z předmětu, ze kterého skládal povinnou zkoušku v rámci společné části (český jazyk a
literatura, cizí jazyk, matematika). Forma profilových zkoušek je stanovena ředitelem školy a můţe mít podobu ústní zkoušky, písemné zkoušky,
obhajoby maturitní práce, praktické zkoušky nebo kombinace dvou z uvedených forem. O organizaci a formě profilových zkoušek jsou ţáci
posledního ročníku informováni vţdy na začátku školního roku.
3.5 Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří ţáci se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním (ţáci zdravotně oslabení,
dlouhodobě nemocní a ţáci s poruchami učení) a ţáci se sociálním znevýhodněním (ţáci, kteří pocházejí ze sociálně nebo kulturně a jazykově
odlišného prostředí).
Škola spolupracuje prostřednictvím výchovného poradce se školskými poradenskými zařízeními (speciální pedagogická centra, pedagogickopsychologické poradny) a dalčími odborníky (lékaři, psychologové).Učitelé jsou seznámeni s ţáky vyţadujícími speciální vzdělávací potřeby a
řídí se odbornými doporučeními a k ţákům přistupují individuálně. Při hodnocení a klasifikaci těchto ţáků jejich potíţe podle druhu, stupně a
míry postiţení individuálně zohledňují. Zákonní zástupci těchto ţáků jsou o jejich prospěchu a chování včas informováni. Pokud to postiţení
ţáků vyţaduje, nabízí škola individuální vzdělávací plány. K zajistění práce s těmito ţáky si učitelé zvyšují odbornost v oblasti speciální
pedagogiky.
3.6 Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných
Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny se škola věnuje nad rámec běţné výuky mimořádně nadaným ţákům. Učitelé jsou s
těmito ţáky seznámeni a umoţňují jim po vzájemné domluvě individuální výuku. Přitom se řídí odbornými doporučeními.
Mimořádně nadaný ţák se můţe vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. Při jeho sestavování škola vyuţívá pomoc pedagogickopsychologické poradny. Při sestavování individuálního plánu se bere ohled na osobnost ţáka, druh jeho nadání a na to, aby nedošlo k přetíţení
ţáka. Učitelé umoţňují těmto ţákům zúčastňovat se různých soutěţí a olympiád. Škola umoţňuje ţákovi i studium témat, která nejsou obsaţena
v RVP ZV a v RVP GV, a o která se ţáky zajímá. Naplnění vzdělávacích potřeb ţáka můţe být zabezpečeno několika způsoby: nabídkou
rozšířené individuální výuky, nepovinných předmětů, realizací projektů ţáka, účastí v soutěţích na vyšší úrovni (krajská, celostátní
kola)spoluprací gymnázia s odbornými a vědeckými pracovišti, samostudiem odborné literatury, e-learningem, samostatným vyhledáváním
informací na internetu nebo speciálními výukovými metodami (obohacování a rozšiřování učiva).
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3.7 Výchovné a vzdělávací strategie
Ve výuce jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody moderní. Jde zejména opodporu výuky pomocí
didaktické techniky, semináře, diskuse, samostatné a týmové projekty a praktickou výuku (exkurze a jiné akce).
Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a výsledky svého studia.
Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty.
Škola nabízí podle moţností další aktivity pro volný čas ţákům formou nepovinných předmětů nebo zájmových krouţků.
Škola se snaţí soustředěně rozvíjet všechny klíčové kompetence ţáků.
Přehled hlavních forem výuky:
Frontální výuka
- je běţně pouţívanou strategií
- je zařazena v kaţdém ročníku studia
Pamětné učení, zvládnutí faktů
- je běţně pouţívanou strategií
- ţáci jsou vedeni k poznání, ţe k pochopení učiva je třeba dostatečné
mnoţství znalostí
Projektová výuka
- je zařazena pro ţáky všech ročníků, pro kaţdý ročník jinou formou
- důraz je kladen na řešení problému v týmu, mezipředmětové vztahy a na
prezentaci výsledků
Individuální výuka
- je zařazena pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ţáky
mimořádně nadané, dlouhodobě chybějící,atd.
Předmětové soutěţe
- je podporována účast ţáků ve všech předmětových soutěţích
- jsou zveřejňovány úspěchy ve všech předmětových soutěţích
Sportovní soutěţe
- škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěţí škol
- kaţdoročně je koncem roku sportovní den
- je vedena tabulka rekordů ve vybraných disciplínách
Laboratorní práce
12

kompetence k učení

kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální
kompetence občanské
kompetence komunikativní
kompetence k učení
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální
kompetence komunikativní

- jsou zařazovány průběţně v biologii, chemii a fyzice
- ţáci pracují samostatně nebo ve skupinkách podle povahy prováděných
experimentů
Srovnávací písemné práce
- jsou zařazovány ve vybraných předmětech
- výsledky jsou významnou součástí klasifikace ţáků
Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 2. a 5. ročníku
- délka trvání je 7 dní
Vodácký kurz pro ţáky 7.ročníku
- délka trvání je 7 dní
Ročníkové práce v 6. a 7. ročníku
- kaţdý ţák napíše pod dohledem učitele ročníkovou práci
- součástí práce je její veřejná obhajoba
Exkurze, praktická výuka
- pro praktickou výuku jsou vyuţívána zařízení, která praktickou výuku
nabízejí (ZOO, planetárium …)
- probíhá v kaţdém ročníku
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kompetence k řešení problémů
kompetence pracovní
kompetence k učení
kompetence občanské
kompetence komunikativní
kompetence občanské
kompetence komunikativní
kompetence komunikativní
kompetence k řešení problémů
kompetence pracovní
kompetence k učení

3.8 Začlenění průřezových témat
Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů.
Průřezové téma

Tématický okruh
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Osobnostní a sociální výchova
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Výchova demokratického občana
Formy participace občanů v politickém ţivotě
Principy demokracie jako formy vlády
Evropa a svět nás zajímá
Výchova k myšlení v evropských a
Objevujeme Evropu a svět
globálních souvislostech
Jsme Evropané
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturní výchova

Etnický původ
Multikulturalita

Environmentální výchova

Princip sociálního smíru a solidarity
Ekosystémy
Základní podmínky ţivota
Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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Zařazení do předmětu
Všechny předměty
Český jazyk, Občanská výchova, Cizí jazyky
Občanská výchova, Zsv
Všechny předměty
Český jazyk, Výtvarná výchova, Hudební výchova
Všechny předměty
Český jazyk, Cizí jazyky, Zeměpis
Všechny předměty
Všechny předměty
Občanská výchova, Zsv
Občanská výchova, Zsv
Občanská výchova, Zsv
Občanská výchova, Zsv
Občanská výchova, Zsv
Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova
Zeměpis, Cizí jazyky
Cizí jazyky, Zeměpis
Dějepis, Občanská výchova
Hudební výchova, Výtvarná výchova
Český jazyk, Zeměpis, Biologie, Občanská výchova,
Cizí jazyky, Zsv
Dějepis, Zeměpis, Biologie
Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova,
Biologie, Cizí jazyky
Občanská výchova, Zsv, Biologie
Biologie, Zeměpis
Dějepis, Biologie
Fyzika, Chemie, Zeměpis, Biologie, Cizí jazyky
Chemie, Biologie, Zeměpis, Cizí jazyky

Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
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Český jazyk, Matematika, Zsv
Český jazyk, Zsv
Český jazyk, Zsv
Český jazyk
Český jazyk, Zeměpis, Cizí jazyk
Český jazyk
Všechny předměty

4. Učební plán na niţším stupni osmiletého gymnázia
Vzdělávací oblast
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk a společnost

Vzdělávací obor

Předmět

PRIMA

Český jazyk a literatura

4+1*

4

4

4
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Anglický jazyk1

3+1*

3+1*

3

3

Další cizí jazyk

Další cizí jazyk4

-

-

3*

3*

Výchova k občanství

Občanská výchova2

1

1

1

1+1*

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

1

14
6
5
8
7

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Zeměpis

3

SEKUNDA TERCIE

KVARTA CELKEM

Člověk a příroda
Matematika a její
aplikace
Člověk a příroda

Zeměpis
Matematika a její
aplikace
Fyzika

Matematika

4+1*

4

4

4+1*

18

Fyzika5

2

2

1,5+0,5*

1,5+0,5*

Člověk a příroda

Chemie

Chemie6

-

2

1,5+0,5*

1,5+0,5*

Člověk a příroda
Informační a
komunikační
technologie
Umění a kultura

Přírodopis
Informační a
komunikační
technologie
Hudební výchova

Biologie3,7

2

1,5+0,5*

1,5+0,5*

1

8
6
7

Informatika a výpočetní technika1,8

1*

-

0,5+0,5*

0,5+0,5*

3

Hudební výchova

1

1

1

1

Umění a kultura

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Člověk a zdraví
Volitelné vzdělávací
aktivity

Tělesná výchova
Volitelné vzdělávací
aktivity

Tělesná výchova1,7

3

3

2

2

4
6
10

Volitelný předmět9

-

1*

1*

1*

3

CELKEM

30

30

31

31

122

16

x* - disponibilní hodina
Poznámky:
1

Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.

2

Součástí vzdělávacího obsahu je ve 4. ročníku obsah oblasti Člověk a svět práce.

3

Součástí vzdělávacího obsahu je obsah předmětu Geologie.

4

Nabídka dalších cizích jazyků (podle zájmu 2 skupiny): - Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk

5

Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3. a 4. ročníku obsah oblasti Člověk a svět práce.

6

Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3 a 4. ročníku obsah oblasti Člověk a svět práce.

7

Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Člověk a zdraví.

8

Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce (vyuţití digitálních technologií) ve 3. a 4. ročníku.

9

Nabídka volitelných předmětů:

2. ročník – Cvičení z biologie, Cvičení z fyziky
3. ročník – Seminář z výtvarné výchovy, Seminář z českého jazyka
4. ročník – Cvičení z matematiky, Cvičení z chemie
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5. Učební osnovy povinných předmětů na niţším stupni osmiletého gymnázia
5.1 Český jazyk a literatura
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět český jazyk a literatura zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV a RVP GV.
Je realizován s následující hodinovou dotací: v primě 5 hodin týdně (z toho jedna půlená), v sekundě 4 hodiny týdně, v tercii 4 hodiny
týdně, v kvartě 4 hodiny týdně.
Realizují se tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana RVP ZV a RVP GV.
Výuka je rozdělena na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu.
Ve sloţkách předmětu se ţák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými a uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka
a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení.
V jazykové a komunikační výchově je ţák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává
schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstiţně, slohově vhodně a pohotově, a to jak v projevech ústních, tak písemných; vţdy
přiměřeně věku.
Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Čítanka pouţívaná v primě – kvartě
preferuje čtenářsky motivační a kulturně osvětovou funkci textů, nabízí ţákům adekvátní čtenářskou příleţitost. Poznatková sloţka o poetice
vybraných ţánrů, o určitých textech a autorech je chápána jako integrovaná součást čtenářské zkušenosti.
Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu ţáka a celkově rozvíjí a
kultivuje jeho duchovní ţivot.
Výchovné a vzdělávací strategie






Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím je motivuje k četbě a k následné analýze a společné diskusi – kompetence k učení,
sociální a personální, komunikativní.
Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád, tím je motivuje k hlubšímu studiu jazyka – kompetence k učení, kompetence
komunikativní.
Učitelmůže zadávat referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění, tím žáky vede, aby vyslovili
otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali
vzájemně své názory – kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské.
Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení. Rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi,
analýzu a formulování závěrů – kompetence sociální personální, komunikativní, občanské.
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Učitel organizuje pro žáky návštěvu knihovny, seznamuje žáky s vyhledáváním v knihovních katalozích – kompetence k učení, k řešení
problémů.
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách – kompetence sociální a personální, občanské.
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence občanské, k učení.
Učitel zadáváním domácích úkolů vede žáky k tomu, aby doplňovali získané informace, porovnávali je s různými zdroji – kompetence
k učení, k řešení problémů.
Učitel pomáhá zprostředkovat žákovi tvorbu autorů různých národností a kultur, tím si žák uspořádá svůj pohled na multikulturní svět.

Český jazyk a literatura - prima
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



50 – 58 hodin

Tvarosloví







OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Opakování slovních druhů
Podstatná jména
• Opakování - mluvnické kategorie
• Podstatná jména konkrétní a abstraktní
• Podstatná jména pomnoţná, hromadná,
látková
• Podstatná jména obecná a vlastní
• Procvičování tvarů podstatných jmen podle
vzorů
• Některé odchylky od pravidelného
skloňování podstatných jmen
• Pravidla českého pravopisu
Přídavná jména
• Opakování
• Tvoření tvarů přídavných jmen
• Stupňování přídavných jmen
• Skloňování přídavných jmen
• Jmenné tvary přídavných jmen
Zájmena
• Opakování - druhy zájmen
• Skloňování zájmen podle vzorů tena náš
• Skloňování zájmena jenž
• Skloňování zájmen podle vzorů přídavných
jmen
Číslovky
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Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov.
Rozlišuje základní významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a v souvětí.
V písemném projevu částečně zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický ve větě
jednoduché a v méně sloţitých souvětích.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Cj, Ov, Dě, Ze, Vv
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.
MV: Práce v realizačním
týmu.






23 - 27 hodin

Skladba


8 - 12 hodin

Zvuková stránka jazyka





• Opakování - druhy číslovek
• Skloňování základních číslovek
Slovesa
• Opakování - mluvnické kategorie
• Podmiňovací způsob přítomný a minulý
• Slovesný čas
• Práce se Slovníkem spisovné češtiny pro
školu a veřejnost
Větné členy
• Opakování
• Rozvíjející větné členy
• Stručná mluvnice česká
Věta jednoduchá
• Opakování
• Grafické znázornění věty jednoduché
Souvětí
• Opakování
• Určování vět hlavních a vedlejších
• Grafické znázorňování souvětí
• Nejobvyklejší spojovací výrazy
• Interpunkce v souvětí
Opakování o hláskách
Spisovná a nespisovná výslovnost
Zvuková stránka slova a věty







Ov, Ze, Fy
Aplikuje základní zásady výstavby věty.
Rozlišuje základní významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a souvětí.
Je schopen rozebrat jednoduché věty po stránce
syntaktické.

OSV: Komunikace.
MKV: Etnický původ.
EV: Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí.

Ov, Dě, Vv, Ma
Spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí
slova, správně intonuje a pouţívá slovní přízvuk.

MKV: Etnický původ.
OSV: Kreativita.
Ov, Ze

3 - 5 hodin

Obecné výklady o českém jazyce






Rozvrstvení národního jazyka
Jazykověda a její sloţky



Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu.
Seznamuje se s jazykovou normou.

MKV: Etnický původ.
VMEGS: Význam výuky
cizích jazyků pro
současného člověka.
Objevujeme Evropu a svět.

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

1 hodina

2 - 4 hodiny

Úvod k výuce slohu



Úvodní tabulka a citát

Vyplňování jednoduchých tiskopisů




Poštovní poukázky
Podací lístek




Uvědomuje si bohatost mateřského jazyka.
Poznává moţnost vybrat si svůj vlastní,
nenapodobitelný vyjadřovací styl.



Je schopen vyplnit různé typy poštovních
poukázek a podací lístek.




4 - 6 hodin

Jednoduché komunikační ţánry







Vzkaz
Inzerát
Objednávka
Zpráva, oznámení
SMS zpráva






3 - 5 hodin

Dopis osobní a úřední







Dopis osobní
Dopis úřední




6 - 10 hodin

Popis a jeho funkce







Popis budovy
Popis místnosti
Popis postavy
Popis krajiny
Popis pracovního postupu
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Ov
MKV: Etnický původ.

Ov, Ze

Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
komunikačnímu záměru mluvčího.
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení.
Vyhledává klíčová slova v textu a pokouší se
formulovat hlavní myšlenky textu.
Učí se spolupráci a komunikaci při vytváření
textů.
Zachycuje nejdůleţitější a nejzajímavější
myšlenky daného textu.
Výstiţně a přehledně zpracovává text.
Vyuţívá základy studijního čtení - vyhledává
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří osnovu, výpisky nebo výtah z
přečteného textu.
Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
komunikačnímu záměru mluvčího.
Vyuţívá svých dosavadních poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu.
Reprodukuje náleţitě věcný text.
Dodrţuje pravidla mezivětného navazování.
Učí se správnému písemnému projevu a tvořivé
práci s textem.

MKV: Etnický původ.

Ov
MV: Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.
Stavba mediálních sdělení.

Ov
MV: Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.

Ov (Naše škola, obec, vlast)
MV: Vnímání autora
mediálních sdělení.



3 - 5 hodin

Výtah a výpisky






Výtah
Výpisky





6 - 10 hodin

Vypravování







Dějová posloupnost při vypravování
Osnova vypravování
Jazykové prostředky vypravování
Vyprávění podle obrázku
Dokončení příběhu






Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel.
Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky.
Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky.
Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel.
Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu.
V mluveném projevu uţívá verbálních i
nonverbálních prostředků řeči.
Učí se správnému písemnému projevu a tvořivé
práci s textem.

Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Komunikace.

Ov
OSV: Kreativita.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




5 - 9 hodin

Můj domov





OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

... a to je ta krásná země
• Metafora, antropomorfizace, apostrofa,
obrazné vyjádření ve rčeních, humor
Otec vlasti
• Karel IV. jako kulturní mýtus, budování
úcty k tradici a hrdosti na kulturní vyspělost
• Humor
Učitel národů
• Téma exilu, jazyk jako literární téma
• Biografická povídka, historický román,
literatura faktu
Národ sobě
• Biografické ţánry, stylizovaná kronika,
memoáry, historická povídka
• Vypravěč autorský a přímý, symbol, patos,
realita a jejuí výtvarný, hudební a literární
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Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Porovnává téma exilu v různých dobách od
třicetileté války do současnosti.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov, D, Ze, Hv, Vv
MKV: Vztah k zemi jako
celku i k regionům,
budování pocitu
sounáleţitosti a
odpovědnosti. Obdiv a úcta
k významné osobnosti.
Působení na národní cítění
ţáka. Citové pouto k
předkům.





10 - 14 hodin

Za dobrodruţstvím



odraz
Bejvávalo
• Lidová kultura
• Vzpomínková próza, fejeton, povídka,
pověst, kronika, pranostika, hádanka



V nebezpečí
• Dobrodruţná próza jako ţánr v
jednotlivých typech a projevech - historická
próza, western, indiánka, cestopis, příběhy s
referenčními hrdiny
• Kompozice epiky - vypravěčské postupy,
dějové motivy, motivy stupňující napětí
děje, vypravěč, postava - vnější a vnitřní
charakteristika,přímá a nepřímá
charakteristika, líčení prostředí, významy
atmosféry
V zahradě, v lese, na horách
• Texty s přírodní tematikou, poetizace reálií
v básních
• Líčení, personifikace, antropomorfizace,
apostrofa, symbol











10 - 14 hodin

Nevšední příběhy


Ve škole, doma a mezi kamarády
• Vypravěč v roli kritického pozorovatele
světa dospělých
• Charakteristika postavy, pásmo postav,
přímá řeč, dialog
• Výrazné čtení, dramatizace
Ve škole fantazie
• Fantastické náměty v pohádkách,
povídkách, cestopise, v magické a
strašidelné próze, v antické báji
• Humor a nadsázka
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Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloţí argumenty.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.
Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloţí argumenty.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Bi, Ov, Ze
OSV: Kreativita.
EV: Budování
ochranitelského vztahu k
přírodě.

Ov
OSV: Citová výchova,
výchova k rodičovství.
Potvrzení vysoké hodnoty
domova a rodiny.

Český jazyk a literatura - sekunda
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

10 - 14 hodin

10 - 14 hodin

TÉMA

Nauka o významu slov

UČIVO








Význam slova
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slovo a sousloví, rčení
Synonyma a homonyma
Slova citově zabarvená
Odborné názvy





Slovní zásoba a její obohacování
Slovotvorba krok za krokem
Způsoby tvoření slov - odvozování,
skládání, zkracování
Odvozování podstatných jmen a přídavných
jmen
Odvozování sloves

Nauka o tvoření slov



10 - 14 hodin

Tvarosloví










18 - 24 hodin

Skladba

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA








Co uţ víme z tvarosloví
Skloňování zájmena jenž
Co všechno uţ víme o slovesech
Slovesný rod
Příslovce, příslovečné spřeţky, stupňování
příslovcí
Další neohebné druhy slov - předloţky,
spojky, částice, citoslovce
Druhy vět podle postoje mluvčího - věty
oznamovací, tázací a ţádací
Věty jednočlenné, dvojčlenné a větné
ekvivalenty
Co uţ víme o základních větných členech
Rozvíjející větné členy
Přístavek
Co uţ víme o větě
Druhy vedlejších vět
Co uţ víme ze skladby
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Bi, Ov

Správně třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci.

EV: Ekosystémy.
OSV: Komunikace.
MV: Multikulturalita.

Rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůleţitější způsoby obohacování slovní
zásoby a tvoření slov v češtině.
Správně třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci.

Fy, Dě

Správně třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci.
V písemném projevu částečně zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický ve větě
jednoduché a v méně sloţitých souvětích.

Dě, Ze, Ov

Rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí.
V písemném projevu částečně zvládá pravopis
syntaktický v méně sloţitých souvětích.
Rozlišuje některé druhy vět v souvětí, vhodně je
vyuţívá v dané komunikační situaci.

EV: Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí.
VMEGS: Jsme Evropané.

VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MV: Tvorba mediálního
sdělení.

Bi, Ov
EV: Ekosystémy.
MV: Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.

4 - 8 hodin

Pravopis







Procvičování pravopisu i/y
Vyjmenovaná slova
Psaní i/y v koncovkách podstatných a
přídavných jmen
Shoda přísudku s podmětem
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech



V písemném projevu částečně zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický.

Ov
OSV: Komunikace.

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

6 - 10 hodin

4 - 6 hodin

TÉMA

Popis

Charakteristika

UČIVO








OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Popis výrobku
Popis uměleckého díla
Popis pracovního postupu

Vystiţení povahových rysů člověka
Charakteristika přímá a nepřímá






Dodrţuje pravidla mezivětného navazování.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení.
Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev.





Rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou.
Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Vyuţívá specifické jazykové prostředky,
charakteristiku vyjadřuje pomocí rčení, vyuţívá
přirovnání, přísloví a pořekadla.
Učí se sebehodnocení.




4 - 6 hodin

4 - 6 hodin

Líčení

Psané útvary úředního stylu






Procvičování subjektivně zabarveného
popisu
Líčení krajiny






Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Výstiţně formuluje a sděluje pocity a proţitky.
Rozvíjí emocionální vidění.
Vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky k
vlastnímu tvořivému psaní.



Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci.
Uspořádá informace s ohledem na účel textu.
Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu.
Formuluje ţivotopis vlastní, rodinného
příslušníka, známé osobnosti.




Ţádost
Ţivotopis



25

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Ov, Vv
MV: Vnímání autora
mediálních sdělení.

Ov
MKV: Lidské vztahy.

Ov, Vv
MV: Vnímání autora
mediálních sdělení.

Ov, Inf
MV: Tvorba mediálního
sdělení.
OSV: Sebepoznání a
sebepojetí.


7 - 9 hodin

Vypravování




Osnova vypravování
Vypravování v umělecké oblasti



Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci.
Reprodukuje vlastními slovy ukázky z knihy,
scény ze hry a filmu.

Ov
OSV: Kreativita.
MV: Vnímání autora
mediálních sdělení.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA






5 - 7 hodin

Můj domov




Chrám i tvrz
• Jazyk jako kulturní bohatství
• Čeština literární, spisovná, nespisovná
• Alegorie
Svatý Václave
• Chorál, legenda, kronika, pověst
• Vlastenecká lyrika
• Literatura faktu
• Osobnost a symbol kníţete Václava,
svatováclavská tradice
Ţij pravdu
• Historický román, biografický román
• Esej, memoáry, epištola
• Osobnost mistra Jana Husa
Běh na dlouhou trať
• Biografická literatura faktu, memoáry











11 - 15 hodin

Bylo, nebylo


Odkud a kam
• Mýtus, mytologie, převyprávění a
adaptace, apokryf, parafráze
• Úvahová lyrika sociální, lyrika milostná,
verš, volný verš
• Symbol potopy, Davida, Prométhea
• Humor v literatuře
Byl jednou jeden
• Pohádka, moderní autorská
pohádka,drama, pověst
• Pranostika, nonsens, humor v literatuře,
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Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává symbolickou funkci sv. Václava
v různých dobách národního útlaku (2. sv. válka,
demonstrace na Václavském náměstí v listopadu
1989)
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dě, Ov
MKV: Vlastenecká a
mravní výchova. Výchova k
úctě k literárnímu a
kulturnímu dědictví.

Ov
MKV: Výchova k
tolerantnosti k cizím
kulturním zvyklostem.









11 - 13 hodin

Co nás zajímá






parodie, travestie, hyperbola
• Symbol draka, poetika čerta v pohádce,
postava krále
Ve zvířecím zrcadle
• Bajka, pointa, alegorie, humor a satira,
povídka
• Symbol vlka, lišky, beránka, medvěda
V cizí zemi
• Cestopis, umělecký cestopis, fantastický
cestopis
• Líčení, historická povídka
• Symbol stromu, býka
O zvířatech a lidech
• Fejeton, povídka, úvahová lyrika, volný
verš
• Pes, kočka, kůň jako literární postavy,
symbol psa a koně
O sobě navzájem
• Povídka, ţánr deníku, povídka s dívčí
hrdinkou, dopis
• Vyprávěcí perspektiva, přímý vypravěč,
formy vyprávění
• Humor a satira v literatuře
Nápady literárního klauna
• Komično v literatuře, nonsens, limerik,
vizuální poezie, jazyková hra
• Estetická funkce literárního jazyka
O našich dědech
• Povídka, beletrizovaná literatura faktu
O lidech a robotech
• Pověst, sci-fi povídka, sci-fi dobrodruţný
román, sci-fi drama
• Robot, symbol homunkula
• Rozvoj fantazie, vztah vědy a etiky,
odpovědnost
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Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloţí argumenty.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Ov, Bi
OSV: Mravní a citová
výchova.
EV: Ekologická výchova.

Český jazyk a literatura - tercie
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

5 - 7 hodin

TÉMA

Obohacování slovní zásoby

UČIVO




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Nauka o tvoření slov
Slova přejatá (pravopis, výslovnost)





9 - 11 hodin

8 - 10 hodin

28 – 32 hodin

Tvarosloví

Pravopis




Skloňování obecných jmen přejatých a
cizích vlastních jmen
Uţití cizích vlastních jmen v textu
Slovesný vid





Pravopis i/y v koncovkách
Předpony s-, z-, vz- a předloţky s/se, z/ze
Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně






Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vedlejších vět
Významové poměry mezi hlavními větami
Významové poměry mezi souřadně
spojenými větnými členy a vedlejšími
větami
Souvětí souřadné a podřadné
Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v
souvětí
Jazykové rozbory, sloţitější souvětí

Skladba














5 - 7 hodin

Obecné výklady o českém jazyce




Slovanské jazyky
Útvary českého jazyka a jazyková kultura
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Rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůleţitější způsoby obohacování slovní
zásoby a tvoření slov v češtině, rozpozná
přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech.
Správně třídí druhy slov, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci.
V písemném projevu částečně zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný a morfologický.
Samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími
slovníky a příručkami.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Ov
VMEGS: Jsme Evropané.
MKV: Lidské vztahy.

Dě
VMEGS: Jsme Evropané.

Dě, Ze
V písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný a morfologický.

V písemném projevu zvládá pravopis
syntaktický ve větě jednoduché a v méně
sloţitých souvětích.
Rozlišuje druhy vět v souvětí a vhodně je
vyuţívá v různých komunikačních situacích.
Vyuţívá svých znalostí o větě při tvorbě
jazykových projevů.

Samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími
slovníky a příručkami.
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich uţití.
Rozlišuje jednotlivé jazykovědné disciplíny.

VMEGS: Jsme Evropané.

Bi, Ze, Dě, Inf, Ov
EV: Základní podmínky
ţivota.
MV: Fungování a vliv
médií ve společnosti.
OSV: Mezilidské vztahy.

Ze, Dě
VMEGS: Jsme Evropané.

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



3 - 5 hodiny



Práce s textem




Výtah





5 - 7 hodin

Charakteristika



Charakteristika literární postavy






1 - 3 hodiny

5 - 7 hodin

Výklad

Popis






Výklad jako slohový útvar mluvený i psaný,
uţívaný v odborné oblasti

Subjektivně zabarvený popis (líčení)

29






Zachycuje nejdůleţitější a nejzajímavější
myšlenky daného textu.
Výstiţně a přehledně zpracovává text.
Vyuţívá základy studijního čtení - vyhledává
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu.
Vytvoří osnovu, výpisky nebo výtah z
přečteného textu.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru.
Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním
pravidel mezivětného navazování.
Vyuţívá 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.
Vyuţívá poznatky z krásné literatury a filmu.
Vyuţívá znalosti z literární teorie.
Vyuţívá základy studijního čtení - vyhledává
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří osnovu, výpisky nebo výtah z
přečteného textu.
Dodrţuje pravidla mezivětného navazování.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení.
Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov, Inf
MV: Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.
OSV: Komunikace.

Ov
MKV: Lidské vztahy.
MV: Tvorba mediálního
sdělení.

Ov
MV: Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.

Ov, Vv
MV: Vnímání autora
mediálních sdělení.



5 - 7 hodin

Úvaha




Úvahové postupy
Uplatnění úvahy v různých stylech





6 - 8 hodin

Souhrnné poučení o slohu






Komunikace
Jazykové projevy mluvené a psané
Stylové oblasti (funkční styly)
Slohové postupy a slohové útvary




Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru.
V mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně uţívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
Hodnotí aktuální společenské jevy.
Uplatňuje své názory a osobní postoj.

Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky.

Ov
OSV: Kreativita.
MV: Vnímání autora
mediálních sdělení.

Ov
OSV: Komunikace.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





2 - 4 hodiny

Můj domov a svět



Biografická literatura faktu a biografický
román
Cestopis
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Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov, Hv, Dě, Ze
MKV: Výchova k rasové
snášenlivosti. Vlastenecká
výchova.





4 - 6 hodin

O bozích a lidech



Antický hrdinský epos, řecká tragédie a
pověst, vizuální poezie
Starořímská lyrika, časoměrný verš
(hexametr), epigram










3 - 5 hodin

Ve sluţbě Bohu, králi a dámě



Středověký hrdinský a rytířský epos, pověst,
legenda, kronika, pověst
Rytířský román, trubadúrská lyrika a jejich
parodie
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Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
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.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Dě, Vv, Ov
MKV
Mravní výchova

Dě, Ze, Ov, Vv
MKV
Mravní výchova





4 - 6 hodin

Vyšla hvězda nad Betlémem



Biblický příběh Jeţíšova ţivota v literárních
zpracováních
Texty Nového zákona a křesťanská tradice v
literatuře, legenda, pověst








7 - 9 hodin

Sen, láska a smrt







Balada lidová a autorská
Téma smrti a nemrtvých
Lidová slovesnost a její ohlasy
Básnická povídka a romantická lyrika
Romantická povídka a román









1 - 3 hodiny

Šoa



Povídka, epigram, deník, komiks
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Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
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.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,

Dě, Ov, Ze, Vv
MKV
Mravní výchova

Dě, Ov, Vv, Hv
MKV
Mravní výchova

Dě, Ov Ze, Vv
MKV
Mravní výchova







3 - 5 hodin

Čtu, čteš, čteme








Téma dospívání
Humoristická literatura
Hrdinové fantasy literatury a mýtů
Dobrodruţná a sci-fi literatura
Téma matky a ţeny
Eseje a vzpomínková próza
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návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloţí argumenty.
Rozlišuje základní literární druhy a ţánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele.
Tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie.
Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v
literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích.

Ov
OSV: Utváření dobrých
mezilidských vztahů.
Vztahy mezi lidmi. Rodinné
vztahy. Hledání smyslu
ţivota.

Český jazyk a literatura - kvarta
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




8 - 10 hodin

Slovní zásoba a význam slova






3 - 5 hodin

Nauka o tvoření slov







11 - 14 hodin

Tvarosloví






Slovo a sousloví, věcné významy slov
Rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby
Významové vztahy mezi slovy: synonyma,
homonyma, antonyma
Rozvrstvení slovní zásoby: odborné názvy,
slova domácí, mezinárodní

Stavba slova
Odvozování, skládání, zkracování slov

Slovní druhy - slova ohebná, neohebná
Podstatná jména
Přídavná jména - druhy, stupňování,
mluvnické významy
Zájmena a číslovky - druhy, skloňování
Slovesa a jejich významy, tvary slovesa být,
přechodníky
Příslovce
Předloţky a spojky








Ovládá zásady tvoření slov v češtině.
Umí pojmenovávat věci a rozumí
pojmenováním, tj. zná významy slov a rozvíjí
slovní zásobu.



Správně třídí slovní druhy a vědomě je pouţívá
ve vhodných komunikačních situacích.
Rozlišuje druhy podstatných jmen (obecná,
vlastní, konkrétní, abstraktní) a ovládá
mluvnické kategorie jmen.
Umí dávat věci, jevy a pojmy do vztahů,
upřesňovat význam jednoho slova pomocí
dalších slov.
Umí výstiţně a srozumitelně stavět výpovědi.
Ovládá druhy a skloňování zájmena číslovek.
Dovede stavět výpovědi o skutečnostech, o
svých myšlenkách a pocitech.
Tvoří spisovné tvary podle třídění do
jednotlivých slovesných tříd.









23 - 25 hodin

Skladba

Stavba věty a souvětí
• Věty podle postoje mluvčího
• Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné
ekvivalenty
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Rozvíjí svou aktivní a pasivní slovní zásobu.
Vyuţívá aktivní slovní zásobu k výstiţnému
vyjadřování, souvislému a kultivovanému
projevu.
Osvojení kultivovaného projevu podporuje
rozvoj osobnosti a sebedůvěry při vystupování
na veřejnosti.
Prohlubuje schopnost pracovat s textem, číst s
porozuměním.
Správně vyslovuje a pouţívá cizí slova.
Pracuje se slovníky, zná různé druhy slovníků a
umí je vyuţívat.





Rozvíjí své logické myšlení.
Formuluje a pouţívá různé druhy vět podle
postoje mluvčího.
Rozumí prostředkům nejazykové komunikace.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dě, Inf, Cj
EV: Vliv lidských činností
na ţivotní prostředí. Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí.

Ze, Dě
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.

Ov, Cj, Bi, Dě, Hv, Cj
EV: Lidská díla významná
pro ţivotní prostředí.
VMEGS: Význam výuky
cizích jazyků pro
současného člověka.
OSV: Ochrana člověka za
mimořádných situací - čísla
tísňového volání. Primární
prevence sociálně
patologických jevů.
Cj, Ov, Fy, Dě, Ze, Bi
OSV: Společenské chování.
MKV: Rovnocennost všech



Tvoření vět a souvětí aneb jiný úhel pohledu
• Mluvnický zápor
• Skladební dvojice, přívlastek, doplněk
• Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
• Souvětí souřadné a podřadné, druhy
vedlejších vět
• Významové poměry mezi souřadně
spojenými větnými členy a vedlejšími
větami
• Sloţité souvětí
• Řeč přímá a nepřímá
• Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka,
věta neúplná
• Pořádek slov v české větě





3 - 5 hodin

Pravopis




Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
Vlastní jména




3 - 5 hodin

Zvuková stránka jazyka






Hlásky a hláskové skupiny
Přízvuk, větná melodie







3 - 5 hodin

Obecné výklady o jazyce




Projev mluvený a psaný
Slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary
češtiny
Jazykověda a její disciplíny
Jazyková kultura





Formuluje sloţitější myšlenky, porozumí
sloţitějšímu sdělení.
Zná slova a jejich významy, rozvíjí svou slovní
zásobu.
Ovládá jednotlivé druhy významových poměrů
mezi souřadně spojenými větnými členy a
vedlejšími větami.

Aplikuje zásady českého pravopisu při tvorbě
vlastního jazykového projevu.
Ovládá obecné zásady pro psaní velkých písmen
u vlastních jmen a názvů, zkratek, na začátku
větných celků, k vyjádření úcty.
Zná soustavu hlásek v češtině a hlavní zásady
spisovné výslovnosti.
Čte s porozuměním, plynule, výrazně, s
proţitkem recituje vhodné umělecké texty.
Dbá na správný slovní přízvuk a na větnou
melodii.
Odlišuje spisovný a nespisovný projev.
Promyšleně vybírá pro svůj komunikační záměr
vhodné spisovné a nespisovné prostředky, uvádí
důvody svého výběru.
Je obeznámen s hlavním etapami vývoje
českého jazyka, zná jednotlivé útvary češtiny.
Pracuje s textem (uměleckým, naučným,
reklamním).
Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, spisovnou
češtinou.

etnických skupin a kultur.
EV: Základní podmínky
ţivota - biopotraviny.
Člověk a příroda - ochrana
biologických druhů.
Pochopení nezbytnosti
postupného přechodu k
udrţitelnému rozvoji
společnosti, alternativní
zdroje energie.

Ov. Ze
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
Ze, Bi, Dě, Ma, Ov Fy, Inf
EV: Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, principy a
způsoby hospodaření s
odpady.
Inf, Bi, Ov
MV: Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení,
pěstování kritického
přístupu ke zpravodajství a
reklamě.
Ekologická výchova:
Odpady.

SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY



2 - 4 hodin

Výklad









Znaky výkladu
Osnova
Jazykové prostředky




5 - 7 hodin

2 - 4 hodin

Popis

Charakteristika





Popis pracovního postupu
Popis uměleckého díla
Subjektivně zabarvený popis




Přímá a nepřímá charakteristika
Osnova








4 - 6 hodin

Vypravování






Reprodukovaný děj
Postupná dějová linie
Retrospektiva
Jazykové prostředky vypravování, osnova




Uspořádá vybrané jazykové prostředky a umí je
vyuţít.
Ovládá základy studijního čtení.
Formuluje hlavní myšlenky textu.
Uspořádá informace z textu s ohledem na jeho
účel.
Vyhledá informace vhodné k řešení problému.

Bi, Fy, Ch
EV: Základní podmínky
ţivota, důvody a způsoby
ochrany jednotlivých
biologických druhů, řešení
problémů spojených s
ochranou ţivotního
prostředí.

Umí pracovat s odborným textem, odbornými
názvy, zvládá popis jednotlivých činností
(stručnost, jasnost, přehlednost).
Uţívá spisovné jazykové prostředky vhodné
vzhledem ke komunikačnímu záměru.
Promyšleně vybírá vhodné jazykové prostředky
k líčení na základě svých pozorovacích a
vyjadřovacích schopností.

Bi, Vv, Ze

Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému projevu, k
vlastnímu tvořivému psaní s vyuţitím vhodných
jazykových prostředků.

Ov

Učí se vytříbenému ústnímu a písemnému
projevu.
Naučí se výstiţně a srozumitelně stavět
výpovědi o různých skutečnostech, pouţívá
spisovný jazyk, kultivovaně se vyjadřuje.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Bi, Ov

4 - 6 hodin

Úvaha




Výskyt úvahy, srovnání s výkladem
Osnova úvahy
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Na základě získaných poznatků se zamýšlí nad
problémem, dospívá k nějakému závěru.

EV: Pochopení
komplexnosti a sloţitosti
vztahů člověka a ţivotního
prostředí.
OSV: Utváření dobrých
mezilidských vztahů,
napomáhání prevenci
sociálně patologických jevů
a škodlivých způsobů
chování.



Projevy mluvené

3 - 5 hodin




Proslov, osnova proslovu
Diskuse, řízení diskuse



Učí se vytříbenému ústnímu projevu.
Uvědomuje si působivost mluveného projevu,
důleţitost intonace a tempa řeči, význam
společenského chování řečníka.
Umí řídit diskuse a dokáţe se do ní vhodně
zapojovat, přispívá k diskusi ve skupině i v celé
třídě, chápe potřebu efektivně spolupracovat s
druhými při řešení daného úkolu.

Ov
MV: Stavba mediálních
sdělení (diskuse o
sledovaném pořadu).

Ov
1 - 3 hodiny

Fejeton




Publicistické útvary na aktuální téma
Historie vzniku fejetonu, cíl fejetonu



Dokáţe odlišit fejeton od ostatních
publicistických ţánrů, chápe hlavní znaky
fejetonu.

MV: Tvorba mediálního
sdělení. Práce s médii denní tisk (různé funkční
styly).
Ov

1 - 3 hodiny

Funkční styly

3 - 5 hodin

Slohové útvary dle výběru ţáků ţivotopis, dopis



Styl prostěsdělovací, odborný,
administrativní, publicistický a řečnický,
umělecký



Dokáţe se orientovat v problematice funkčních
stylů, chápe jejich hlavní znaky jednotlivých
funkčních stylů a rozdíly mezi nimi.






Obsah ţivotopisu
Práce s informacemi
Dopis soukromý, milostný
Cíl otevřeného dopisu



Pracuje s informacemi, učí se vyhledávat
ţivotopisné údaje.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.



MV: Tvorba mediálního
sdělení. Práce s médii denní tisk (různé funkční
styly).
Dě, Ov
Volba povolání.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



1 - 3 hodin

Můj domov a svět




Být indiánem
Být v Americe českým básníkem
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Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí
konstruktivní a kritický dialog.
Je schopen interpretovat texty zvolené učitelem
Prokáţe schopnost pracovat s historickou
analogií.
Rozeznává rozdíl mezi idealizovanou literární
konstrukcí (osoby, ţivotního stylu) a reálnou

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov
MKV

podobou.




3 - 5 hodin

Za literárními památkami





Z renesanční literatury
Od renesance k baroku
Z literárního klasicismu











3 - 5 hodin

Krása je v pravdě




Realismus v literatuře
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Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí
konstruktivní a kritický dialog.
Zvládne vybrané interpretační úkoly.
Uvědomí si a pamětně zafixuje důleţité
informace o autorech a jejich dílech.
Zvládne výrazné čtení vybraného úryvku prózy
nebo básně.
Napíše vlastní úvahu o obsahu vybraného textu.
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí
konstruktivní a kritický dialog.
Zvládne vybrané interpretační úkoly.
Je schopen kriticky hodnotit obsah vybraných
textů.
Osvojí si důleţité informace o vybraných
autorech a jejich dílech, o literárním kontextu
vybraných děl.
Zvládne výrazné čtení vybraného úryvku prózy
nebo básně.
Napíše vlastní úvahu o obsahu vybraného textu.

Ov
MKV

Ov
OSV






5 - 7 hodin

Moderna






Prokletí básníci, realisté, anarchisté
Impresionismus
Naturalismus
Symbolismus a dekadence











3 - 5 hodin

Avantgarda





Futurismus a dadaismus
Poetismus a surrealismus








7 - 9 hodin

Neklidné dvacáté století






O té první velké válce
Kříţe, srpy, kladiva
O té druhé velké válce
Mezi lidmi
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Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k
vyjádření proţitků.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí
konstruktivní a kritický dialog.
Zvládne vybrané interpretační úkoly.
Chápe rozpor mezi moderně cítící osobností a
měšťáckou morálkou.
Posílí své humánní a sociální cítění, osvědčí
smysl pro čest a spravedlnost.
Výrazně čte zvolené texty, osvědčí svou
slovesnou tvořivost ve vlastních literárních
pokusech.
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí
konstruktivní a kritický dialog.
Je schopen interpretovat texty zvolené učitelem
Chápe, v čem spočívá novost avantgardního
přístupu v umění, vnímá významovou jednotu
vztahu obsahu a formy uměleckého díla.
Vytvoří text, v němţ vyuţije znalosti specifik
jednotlivých avantgardních směrů.
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí

Ov
MKV

Ov
MKV

Ov
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického
občana
VMEGS
MKV
MV











2 - 4 hodiny

Čtu, čteš, čteme...





Pohádky nepohádky
O lásce sladké a hořké
Příběhy strašné i směšné
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konstruktivní a kritický dialog.
Je schopen na základě četby, reflexe a
interpretace vybraných textů pochopit vztah
mezi historickou látkou, literární tematikou a
konkrétním autorským postojem.
Dokáţe najít analogii mezi totalitními systémy.
Posoudí vliv pasivity na tragický osud postav
v dobách totalit zobrazovaných v literárních
dílech.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Uvědomí si rozdíly literárních subsystémů publicistiky, literatury faktu a umělecké
literatury.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu
(esej) na vybrané literární téma.
Vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k
vyjádření proţitků.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí
konstruktivní a kritický dialog.
Prohlubuje a kultivuje své intimní a sociální
cítění, sociálně kritický postoj.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.

Ov
MKV:Výchova k
tolerantnosti k cizím
kulturním zvyklostem.

5.2 Anglický jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu Anglický jazyk se realizuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a je vyučován v primě(4 hod. týdně), sekundě (4
hod. týdně), tercii (3 hod. týdně) a kvartě (3 hod. týdně). Ve všech hodinách se třída dělí na skupiny.Pro výuku jsou k dispozici jazykové učebny
vybavené didaktickou technikou včetně moţnosti pouţívat i počítačovou učebnu. Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na procvičování
jednotlivých jazykových dovedností a jejich postupné zdokonalování a rozšiřování. Při stanovení jednotlivých výstupů vycházíme z evropského
referenčního rámce a jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně, jak je stanoveno v RVP ZV.
Náplň učiva v pouţívaných učebnicích zahrnuje tematické okruhy z historie, geografie, biologie a sociokulturního prostředí anglicky
mluvících zemí. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovně vzdělávací obsah se v anglickém jazyce prolíná s obsahemostatních vyučovacích předmětů. Vědomosti a dovednosti, které se
získávají v jiných předmětech se uplatňují i ve výuce cizího jazyka. Na začátku jazykové výuky učitelé poznávají a hodnotí jazykové moţnosti
ţáků, současně jim dávají dostatek příleţitostí se poznat. V dalších ročnících sledují celkový postupný rozvoj ţáka a zdokonalování jednotlivých
kompetencí.











Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Střídá různé metody a formy práce (kompetence k učení).
Podporuje zvídavost, efektivně a vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání (kompetence k učení).
Poskytuje prostor pro práci žáků va skupinách (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává odpovídající úkoly, usměrňuje činnosti žáka vzhledem k individuálním schopnostem
každého jedince (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Vyhledává a třídí informace, seznamuje s různými zdroji informací a s možnostmi jejich využití (kompetence k učení, k řešení problému).
Vede k práci se slovníky, internetem a médií (kompetence komunikativní, řešení problémů).
Vede k četbě v anglickém jazyce prostřednictvím časopisů a beletrie v Aj (kompetence k učení, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů (kompetence občanské, komunikativní).
Zařazuje projekty a aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí.
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Podporuje účast v různých soutěžích (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě termínech (kompetence občanské, kompetence k podnikavosti).
Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání (kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní).
Vede k hodnocení a sebehodnocení žáků (kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní).
Oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií (kompetence sociální a personální).
Vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky (kompetence občanské, sociální a personální).

Anglický jazyk - prima
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


15-20 hodin

Volný čas, zájmy





20-25 hodin

Město, země, národnosti





15-20 hodin

Příroda, zvířata




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Gramatika - sloveso být,mít,věta jednoduchá,
pořádek slov,tázací a ukazovací
zájmena,předloţkyabout,of,by.
Slovní zásoba - volný čas,zájmy,koníčky.
Fonetika - fonetická transkripce,výslovnost
samohlásek.

Gramatika - vazba thereis/are, 2.stupeň
příd.jmen, přítomný čas prostý - způsob
oznamovací, tázací, zápor.
Slovní zásoba - místa ve městě, popis místa,
názvy zemí, národností a jazyků.
Fonetika - smíšená hláska, 3.os.sg. (s, z, iz).

Gramatika - přítomný čas průběhový-otázka
a zápor, srovnání s časem přítomným
prostým.
Slovní zásoba - zvířata a jejich chování.
Fonetika - výslovnost koncovky -ing.
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Umí pozdravit a představit se.
Umí hovořit o svých zájmech.
Rozumí textu i poslechu o zájmech jiných lidí.
Umí napsat email o sobě.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj,
OSV-Sebepoznání a
sebepojetí, Komunikace

Umí popsat město, které zná.
Rozumí textu i poslechu o městě.
Umí se zeptat na informace o městě.
Umí napsat krátký text o městě.
Umí pouţít přít.čas prostý a hovořit o
kaţdodenních činostech.
Umí napsat krátkou zprávu o zemi dle vlastního
výběru.

Čj, Z,
OSV -Komunikace,
VMEGS - Objevujeme
Evropu svět

Umí popsat zvířata.
Rozumí textu i poslechu o zvířatech a jejich
chování.
Umí napsat krátký text o zvířeti .
Umí pouţít přítomný čas průběhový a hovořit o
činnostech právě probíhajících.
Umí se zeptat na kaţdodenní činnosti a na
činnosti právěprobíhající.

Bi, Z,
EV - Základní podmínky
ţivota, Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí,
OSV - Rozvoj schopností
poznávání



15-20 hodin

Škola




15-20 hodin

Známá místa a osobnosti






20 - 25 hodin

Sport a hry, cestování


Gramatika - slovesocan pro vyjádření
schopnosti a svolení, počitatelná a
nepočitatelná podst.jm., výrazy udávající
mnoţství.
Slovní zásoba - škola, předměty, jídlo a pití.
Fonetika - výslovnost krátkého a dlouhého i.







Umí hovořit o školním rozvrhu a mimoškolních
činnostech.
Umí hovořit o věcech, které umíme a neumíme
dělat.
Rozumí textu o internátní škole.
Umí mluvit o jídle.
Umí učinit, přijmout a odmítnout pozvání.
Umí napsat email o své škole.

Čj,
OSV - Rozvoj schopností
poznávání, Komunikace

Gramatika - minulý čas slovesa být, min.čas
pravidelných sloves,časové výrazy.
Slovní zásoba - jména u lidí, jména míst,
názvy profesí.
Fonetika - výslovnost koncovky d (d, t, id)






Umí hovořit o profesích.
Rozumí textu o historii jmen.
Umí hovořit o minulých zkušenostech.
Umí napsat krátký text o vybraném místě a jeho
historii.

Čj, Z,
OSV - Rozvoj schopností
poznání,
VMEGS - Objevujeme
Evropu a svět

Gramatika - minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, vazba begoing to a
budoucí čas s will.
Slovní zásoba - názvy sportů, popis
lidí,vybavení na cestování, povětrnostní
podmínky.
Fonetika - výslovnost dvojhlásek, větný
přízvuk.






Umí hovořit o sportech.
Rozumí textu o počítačových hrách.
Umí popsat vzhled lidí.
Umí říct, co dělal minulý víkend a umí se zeptat
na minulý víkend.
Umí napsat profil známého sportovce.
Umí hovořit o plánech a úmyslech.
Umí hovořit o počasí.

Čj, Z, TV,
OSV - Rozvoj schopností
poznávání, Poznávání lidí,
Komunikace, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti.





Anglický jazyk - sekunda
HODINOVÁ
DOTACE

15 - 20 hodin

TÉMA

Volný čas

UČIVO





OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Gramatika - přít.čas prostý, otázka a zápor.
Slovní zásoba - kaţdodenní předměty,
volnočasové aktivity.
Fonetika - 3.os.sg. (s, z, iz)
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Umí hovořit o vlastnictví, kaţdodenních
činnostech a volném čase.
Rozumí textu o školních pravidlech.
Rozumí poslechu o volném čase jiných lidí.
Umí vyjádřit svůj názor a zeptat se na názor.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Čj, Ov
OSV -Komunikace,
Poznávání lidí, Sebepoznání
a sebepojetí.


15 - 20 hodin

Domov




Gramatika - přít.čas průběhový, otázka a
zápor, předloţky místa.
Slovní zásoba - domov, domácí práce.
Fonetika - smíšená hláska.








20 - 25 hodin

Minulost, minulé události




Gramatika - minulý čas prostý (opakování) a
minulý čas průběhový, otázka a zápor.
Slovní zásoba -zkušenosti, záţitky,
předloţky pro vyjádření pohybu.
Fonetika - koncovkaed (d, t, id), slabé tvary.









20 - 25 hodin

Lidé a jejich schopnosti





15 - 20 hodin

Sport





15 -20 hodin

Problémy a úrazy




Gramatika - can/could pro vyjádření
schopnosti, 2.a 3.st.příd.jmen,podmínkové
věty I, budoucí čas s will.
Slovní zásoba - znalosti, dovednosti, lidské
vlastnosti.
Fonetika - slovní přízvuk.

Gramatika - budoucí čas s will, begoing to a
pří. časem průběhovým.
Slovní zásoba - sport, soutěţe.
Fonetika - ztaţené tvary

Gramatika- předpřítomný čas, otázka a
zápor.
Slovní zásoba - problémy, úrazy, pocity.
Fonetika - krátké a dlouhé i.
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Umí popsat polohu předmětů.
Umí popsat právě probíhající děje.
Umí hovořit o domácích pracech.
Rozumí textu i poslechu o domově a pracech v
omácnosti jiných lidí.
Umí napsat krátký text - popsat ideální domov.

Čj, Ov
OSV - Sebepoznání a
sebepojetí, Mezilidské
vztahy,
MKV - Kulturní diference.

Umí hovořit o událostech v minulosti.
Umí popsat pocity.
Rozumí textu o významných událostech v ţivotě
jiných lidí.
Rozumí poslechu o zajímavých místech na
světě.
Umí pouţít fráze pro vyjádření zájmu při
hovoru.
Umí vypracovat vlastní projekt o historii své
rodiny.

Čj, Ov, Z
OSV - Sebepoznání a
sebepojetí, Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy,
VMEGS -Objevujeme
Evropu a svět.

Umí hovořit o schopnostech v přít. i min. čase.
Umí popsat vlastnosti lidí a věcí.
Umí hovořit o podmínkách a následcích.
Umí porovnávat věci.
Umí napsat stručnou biografii.
Rozumí poslechu o zvířatech a jejich
srovnávání.
Rozumí textu o budoucnosti jiného člověka.
Umí hovořit o budoucnosti.

Č, Bi
OSV - Kreativita,
Poznávání lidí,
EV - Ekosystémy







Umí hovořit o sportu.
Umí pozvat kamaráda ke sport.události.
Rozumí interview se sportovcem.
Umí hovořit o plánovaných akcích.
Umí napsat formální dopis s ţádostí o
sponzorství.

Čj, Ov
OSV- Rozvoj schopností
poznávání, Kreativita,
Poznávání lidí,
MKV - Princip solidárního
smíru a solidarity.







Umí hovořit o zkušenostech a úrazech.
Umí popsat pocity.
Rozumí textu o fóbii.
Rozumí poslechu o nebezpečných zaměstnáních.
Umí napsat krátký text o nehodě.

Čj, Ov, Bi
OSV - Kooperace, Řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti, Poznávání lidí

Anglický jazyk - tercie
HODINOVÁ
DOTACE

10 - 13 hodin

TÉMA

Televize

UČIVO

 Gramatika - minulý čas prostý a průběhový,
nepravidelná slovesa.
 Slovní zásoba - televize, pořady, zprávy.


10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

Konzumní svět

Internet



Umí vyjádřit svůj názor na TV pořady.
Rozumí textu o reality TV.
Umí hovořit o minulých událostech.
Rozumí poslechu o TV pořadech.
Umí napsat krátký článek do novin.

Čj
OSV - Rozvoj schopností
poznávání,
MV - Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení



Umí hovořit o mnoţství zboţí, které lidé
spotřebují a stravovacích návycích.
Rozumí textu o ekologicky smýšlející rodině.
Rozumí poslechu o problémech ţivotního
prostředí.
Umí napsat email o problému ve městě.

Čj, Ov, Z
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí,
OSV - Hodnoty, postoje,
praktická etika

Umí hovořit o svých zkušenostech.
Rozumí textu o závislosti na internetu.
Rozumí poslechu o kybernetickém zločinu.
Umí se omluvit a podat vysvětlení.
Umí napsat na web poznámku se svým názorem.

Čj
OSV - Seberegulace a
sebeorganizace,
Komunikace








Gramatika - předpřítomný čas
Slovní zásoba - internet, závislosti,
zkušenosti. omluva.



Gramatika - předpřítomný čas s výrazy
yet,just,already, since, for. Srovnání s časem
minulým prostým.
Slovní zásoba - popis lidí, vlastnosti






Umí popsat člověka a jeho vlastnosti.
Rozumí textu o slávě.
Rozumí poslechu o kreativní škole.
Umí napsat stručnou biografii slavného člověka.

Čj, Ov
OSV - Poznávání lidí,
Rzvoj schopností poznávání







Umí hovořit o škole a školních pravidlech.
Rozumí textu o podvádění.
Umí vyjádřit svůj názor na podvádění.
Rozumí jiným lidem hovořícím o škole.
Umí srovnat svou školu se školami v jiných
zemích.
Umí napsat krátký esej s vyjádřením svého
názoru.

Čj, Ov
OSV - Hodnoty, postoe,
praktická etika,
MKV - Kulturní diference

Sláva


Ţivot ve škole

Gramatika - vztaţná zájmena, čísla, výrazy
udávající mnoţství.
Slovní zásoba - spotřební zboţí, znečištění
ţivotního prostředí, recyklace,ţádost o
pomoc.















10 -13 hodin

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY



Gramatika - modální slovesa, must, have to,
should.
Slovní zásoba - škola, ţivot ve škole, typy
škol,
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10 - 13 hodin

Veřejná aktivita a protest




10 - 13 hodin

Knihy a film




10 - 13 hodin

Umění







Umí hovořit o budoucnosti.
Umí spekulovat o budoucnosti.
Rozumí textu o plýtvání jídlem.
Rozumí interview o deštném pralese.
Umí napsat formální dopis informující místní
úřady o protstní akci.

Čj, Ov
OSV - Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti,
VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá,
EV - Vztah člověka k
prostředí

Gramatika - modální slovesa ca,could,beable
to. II.kondicionál, slovesné vzory.
Slovní zásoba - kniha, film a jejich ţánry.






Umí hovořit o knihách a filmech které preferuje.
Rozumí textu o historii kinematografie.
Rozumí poslechu o knihách a filmu.
Umí napsat recenzi knihy nebo filmu dle výběru.

Čj
VMEGS - Jsme Evropané,
MKV - Kulturní diference

Gramatika - trpný rod v přítomném a
minulém čase.
Slovní zásoba - umění, popis- příd.jména,
synonyma.






Umí hovořit o umělcích a uměleckých dílech.
Rozumí textu o dadaismu.
Umí vyjádřit svůj názor a pochybnosti.
Umí napsat text o uměleckém díle.

Čj, Vv
OSV - Rozvojschopností
poznávání, Kreativita

Gramatika - I. kondicionál, frázová
slovesa,budoucí čas s will, going to a přít.
časem průběhovým.
Slovní zásoba - kampaň, protest, charita.



Anglický jazyk - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

Generační rozdíly

Vzájemný vztah



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Gramatika - minulý čas prostý a průběhový,
čas předminulý.
Slovní zásoba - rodina, ţivotopis, ţivotní
styl.

 Gramatika - minulý čas prostý,
průběhový,předpřítomnýčas
 Slovní zásoba - přátelství, manţelství, silná
příd.jména.
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Umí hovořit o událostech a vzpomínkách.
Rozumí textu o srovnávání generací.
Rozumí poslechu o vzpomínkách jiných lidí.
Umí napsat krátký text popisující desetiletí.






Umí hovořit o přátelství a vztazích.
Rozumí textu o sňatku.
Rozumí poslechu o extrémních činnostech.
Umí napsat kamarádovit email s pozváním.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Čj, D
OSV - Sebepoznání a
sebepojetí, Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy

Čj, Ov
OSV - Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy

10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

10 - 13 hodin

Zdraví

Cestování

Vzhled a identita

Dokonalý svět

Vztah k ţivotu

Morálka

 Gramatika - pravděpodobnost v minulém
čase, frázová slovesa.
 Slovní zásoba - zdraví, medicína,alternativní
terapie.

 Gramatika - will a goingto,přít.čas prostý a
průběhový k vyjádření budoucích dějů.
 Slovní zásoba - cestování, dovolená

 Gramatika - trpný rod v přít., min. a
budoucím čase.
 Slovní zásoba - vzhled, oblečení, móda

 Gramatika - I. a II. kondicionál.
 Slovní zásoba - národnosti, vlády, politika

 Gramatika - III. kondicionál, vztaţné věty,
stupňování příd. jmen.
 Slovní zásoba - povahové vlastnosti, pocity,
fóbie

 Gramatika - nepřímá řeč, nepřímá otázka.
 Slovní zásoba - morálka, chování, podvod
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Umí pouţít modální slovesa pro vyjádření
pravděpodobnosti.
Rozumí textu o alternativní medicíně.
Rozumí poslechu o zdravém ţivotním stylu.
Umí hovořit o zdravém ţivotním stylu.

Čj, Bi
OSV - Seberegulace a
sebeorganizace,
Psychohygiena







Umí hovořit o plánech na dovolenou.
Rozumí textu o cestování.
Rozumí cestovnímu hlášení.
Umí poţádat o informace a poskytnout inf.
Umí napsat email o plánované návštěvě.

Čj,Z
OSV - Poznávání lidí,
Komunikace,
VMEGS - Objevujeme
Evropu a svět



Umí popsat vzhled člověka a hovořit o oblečení a
módě.
Rozumí textu a poslechu o vztahu k módě.
Umí vyměnit zboţí v obchodě.
Umí napsat dopis se stíţností.

Čj, Ov, Vv
OSV - Sebepoznání a
sebepojetí, Kreativita,
MKV - Kulturní diference

Umí hovořit o vládách a jejich politice.
Rozumí textu o mikronárodech.
Umí hovořit o tom, co by učinil za určitých
podmínek.
Umí se omluvit a vyjádřit lítost.
Umí napsat esej, ve které vyjádří svůj názor na
problém.

Čj, Ov, Z
OSV - Kooperace,
Hodnoty, postoje, praktická
etika,
VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá




Umí srovnávat lidi a jejich chování.
Rozumí textu o změně vztahu k ţivotu.
Umí hovořit o imaginárních situacích v
minulosti.
Rozumí diskusi o fóbiích.
Umí napsat text o osobní zkušenosti.

Čj, Ov
OSV - Sebepoznání a
sebepojetí, Hodnoty,
postoje, praktická etika







Rozumí textu o čestném chování.
Umí referovat o věcech, které slyšel.
Rozumí poslechu o slavných podvodnících.
Umí vysvětlit situaci.
Umí napsat vyprávění.

Čj, Ov
OSV - Hodnoty, postoje,
praktická etika,
Sebepoznání, sebepojetí,
Poznávání lidí













5.3 Další cizí jazyk (německý, francouzský a ruský jazyk)
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu se realizuje obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV.
Realizují se zde tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech.
Týdenní časová dotace činí 3 hodiny v tercii a 3 hodiny v kvartě.
Ţák si volí z nabídky tří cizích jazyků (francouzský, německý, ruský) jeden pro studium od tercie. Změna v průběhu studia není moţná.
Třída se podle výběru jazyka rozdělí na dvě skupiny.Další cizí jazyk spolupracuje v rámci mezipředmětových vztahů s českým jazykem,
anglickým jazykem, zeměpisem, občanskou výchovou a biologií.
Pro výuku je ve škole k dispozici jedna jazyková učebna, která je vybavena sluchátky a audiovizuální technikou. Kaţdá třída má v této
učebně alespoň jednu hodinu týdně.
Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. Při stanovení
jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní se vychází z evropského referenčního rámce, jak je stanoveno v RVP ZV.
V rámci studia francouzského a německého jazyka se příležitostně organizují výukově-poznávací zájezdy do francouzsky nebo
německy mluvících zemí a výměnné stáže se zahraničními partnery. Tyto zájezdy a stáže se realizují podle finančních možností školy a žáků a
to zajištění dopravy autobusy,ubytování a stravy.
Výchovné a vzdělávací strategie
-

Učitel zadává žákům samostatné tvořivé úkoly – samostatné jazykové projekty, jak jsou koncipovány přímo v jazykových učebnicích –
kompetence k řešení problémů, kompetence k učení.
Učitel zadává žákům psaní jednoduchých jazykových prací – kompetence komunikativní. Výstup navazuje na produktivní řečové
dovednosti a rozpracovává slohové útvary a postupy, kterým by se žák měl v průběhu studia naučit.
Učitel vede žáky k četbě v cizím jazyce, k diskusi o přečteném – kompetence k učení, kompetence komunikativní. K četbě jsou využívány
texty v učebnici, časopisy, případně beletrie v různých úrovních náročnosti.
Učitel vede žáky k poznávání reálií zemí, jejichž jazyku se učí – kompetence k učení, sociální, občanské
Učitel vede žáky od počátku k práci se slovníky, také k práci s internetem a médii - kompetence komunikativní, kompetence k řešení
problémů.
Žáci mají možnost zúčastnit se poznávacích zájezdů- kompetence komunikativní, sociální, občanské.
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5.3.1 Německý jazyk
Německý jazyk - tercie
HODINOVÁ
DOTACE

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Seznamování

 gramatika: Osobní zájmena ich, du, Sie, slovesa  ţák umí pozdravit, představit se, říct, kde bydlí, co
má rád, zeptat se na stejné věci partnera
heißen, wohnen, ,…, mögen, sein
v rozhovoru s pouţitím tykání i vykání,
 otázky W-Fragen, odpovědi, slovosled
 výslovnost: větná melodie
 mí vyplnit formulář v hotelu
 slovní zásoba k tématu
 umí hláskovat jména, názvy

Moje třída

 gramatika: osobní zájmena er,sie,es, wir, ihr,
další slovesa, členy určité a neurčité,
přivlastňovací zájmena mein, dein , předloţky
in, aus, číslovky do 1000
 výslovnost: větný a slovní přízvuk
 slovní zásoba k tématu

Zvířata

Můj školní den

 ţák umí počítat do 1000
 umí mluvit o třetích osobách

 gramatika: sloveso haben, otázky ja-neinFragen, Akkusativ
 výslovnost: dlouhé a krátké vokály
 slovní zásoba k tématu

 ţák rozumí textu o zvířatech, mluví o zvířatech,
umí popsat své oblíbené zvíře, pouţívá barvy
 umí udělat interview se svým spoluţákem

 gramatika: časové údaje, předloţky um,
von…bis, am, slovosled
 výslovnost hlásky ü
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí vyjádřit čas v hodinách, denní dobu, názvy
dnů v týdnu
 umí popsat svůj den
 rozumí textu a umí napsat text o škole, o školních
předmětech
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj, Bi
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

Koníčky

 gramatika: nepravidelná slovesa, sloveso
können, slovesa s odlučitelnou předponou
 výslovnost hlásky ö
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o svých koníčcích, co umí a neumí
dobře
 umí si domluvit schůzku
 umí se zeptat, zda můţe něco udělat
 umí přečíst statistiku

Moje rodina

 gramatika: ostatní přivlastňovací zájmena,
profese muţů a ţen
 výslovnost koncovek –er, -e
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí popsat obrázek, fotografii, mluvit o své
rodině, rozumí textu o rodině
 umí mluvit o profesích, ptát se na profesi

Kolik to stojí?

 gramatika: další nepravidelná slovesa, sloveso
möcht-, slovosled s větným rámcem
 výslovnost skupin slov, dvojhlásek ei, au, eu
 slovní zásoba k tématu

 ţák rozumí dialogu prodavačky a zákazníka, umí
říct v obchodě, co by chtěl, zeptat se na cenu
 umí říct co a jak se mu líbí nebo nelíbí

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace

Německý jazyk - kvarta
HODINOVÁ
DOTACE

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Můj domov

 gramatika: dativ, předloţky se 3.p. na otázku
kde?, sloveso müssen, imperativ
 výslovnost: b/p, g/k, d/t
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí popsat pokoj, mluvit o činnostech doma
 umí dávat pokyny
 umí mluvit o svých pocitech

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Jídlo

 gramatika. nulový člen, odpovědi ja,
nein,doch, osobní neurč. zájmeno man
 výslovnost dlouhého o, u
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o jídle, co jí rád, raději a nejraději
 umí mluvit o specialitách
 umí nakupovat u stánku s občerstvením

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

 gramatika: sloveso wollen, zápor s nicht, nebo
kein, předloţky im, am, um
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o volnočasových aktivitách,
plánovat volný čas
 umí srovnávat známky, vysvědčení, dobu prázdnin
u nás a v Německu
 rozumí čtenému textu, najde v něm poţadované
informace

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Můj volný čas
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12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

On/ona vypadá dobře

 gramatika: osobní zájmena ve 4.p., mnoţné
číslo
 výslovnost souhlásky z
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí popsat části lidského těla, popsat vzhled a
oblečení osob
 umí mluvit o módě a nakupovat oblečení

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Párty, večírky, oslavy

 gramatika:spojkadeshalb, časové údaje
v minulosti, préteritum sloves sein a haben
 výslovnost hlásek a-ä-e-i
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí naplánovat večírek, pozvat hosty, mluvit o
párty, která jiţ proběhla
 umí poblahopřát jiné osobě

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova -okruhymezilidské
vztahyakomunikace

Moje město

 gramatika: předloţky se 3.p., perfektum –
některá slovesa s haben, větný rámec
 výslovnost hlásky ch
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o svém městě, popsat cestu do
školy
 umí se zeptat na cestu, dát informace, jak se kam
dostat
 umí mluvit o minulosti

Čj, Ov, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace

Prázdniny

 gramatika: další příčestí minulá, perfektum
s haben nebo sein
 výslovnostng
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o svých plánech na prázdniny
 umí naplánovat cestu, vyjádřit argumenty pro a
proti
 umí napsat pohlednici z prázdnin, o tom, co kde
dělal

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace

5.3.2 Ruský jazyk
Ruský jazyk - tercie

HODINOVÁ
DOTACE

7-9 hodin

TÉMA

Jak se jmenuješ?

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 gramatika: jednoduché věty typu Ктоэто? Это
моя мама. Это не Ян, а Якуб.
 ţák se umí představit, říct, jak se kdo jmenuje, kdo
 výslovnost: základní poučení o přízvuku,
přízvučné, nepřízvučné slabiky
to je, či není, zeptat se na jméno
 grafická stránka jazyka: písmena т, а, к, о, м,
 umí přečíst a napsat prvních 13 písmen
б, з, э, н, в, у, е, я
 slovní zásoba k tématu
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj,
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
akomunikace

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

Seznamte se!

 gramatika: 1.pád podst.jmen v oslovení,
oslovení oficiální a neoficiální,číslovky do 10
 výslovnost: slovní přízvuk, intonace tázacích a
oznamovacích vět
 grafická stránka jazyka: písmena г, д, и, й, л,
п, ч, ш, ы, р, с, ь
 slovní zásoba k tématu






Mluvíte rusky?

 gramatika: číslovky 11-20, spojení два, три,
четыречаса, года, ... пять, шестьчасов, лет,
slovesa жить, знать, говорить – časování
v přít. čase
 výslovnost: pohyblivý přízvuk
 grafická stránka jazyka: zbývající písmena ж,
ф, ц, щ, х, ѐ, ю, ъ
 slovní zásoba k tématu

 ţák se umí zeptat na bydliště, věk, znalost jazyků a
odpovědět na tyto otázky
 umí pozvat druhého na návštěvu, umí poděkovat a
omluvit se
 umí přečíst a napsat všechna písmena a zná pořadí
písmen azbuky, zná funkci jotovaných hlásek

Na návštěvě

 gramatika: číslovky 30-90, 100-900,
podst.jména po číslovkách, osobní zájmena a
podst.jména v 1.a 3.p.j.č., časování dalších
sloves v přít. čase
 výslovnost: nepřízvučné o, a, intonace
zvolacích vět
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí telefonovat
 umí se zeptat jak se co řekne
 umí mluvit o dárcích, pochválit dárky

Naše rodina

 gramatika: věty typu Папа – врач. У
тебяесть...? У менянетбрата., přivlastňovací
zájmena, časování dalších sloves v přít.čase
 výslovnost: pohyblivý přízvuk u sloves, změna
intonace otázek podle jejich smyslu
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o členech rodiny a dalších
příbuzných
 umí říct kdo kam chodí do školy, kdo kde studuje,
pracuje
 umí udělat jednoduché interview se spoluţákem o
jeho rodině
 umí přečíst jednoduchý text, vyhledat neznámá
slova ve slovníku

Profese

 gramatika: 7.pád některých podst.jmen, pouţití
ve větách typu Онработаетврачом.,
4.p.osobních zájmen, časování slovesa хотеть,
 výslovnost де, те, не v přejatých slovech
 slovní zásoba k tématu

Volný čas

 gramatika: rozlišení sloves I. a II. časování,
slovesa zvratná, se skupinou –ова-/eвa-,
slovesa se změnou kmenové souhlásky,
slovesné vazby odlišné od Čj
 výslovnost tvrdého a měkkého l
 slovní zásoba k tématu
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ţák umí počítat do 10
umí pozdravit a rozloučit se, představit kamaráda
umí si telefonicky domluvit setkání
umí přečíst a napsat dalších 12 písmen

 ţák umí říct, čím kdo chce být, čím se kdo chce
stát a zeptat se na profesi
 umí říct co se komu líbí, co koho zajímá
 umí pracovat s jednoduchým textem, najít
příslušné informace v textu

 ţák umí říct, co kdo rád dělá ve volném čase
 umí někoho pozvat, přijmout a odmítnout pozvání
 umí napsat krátký text o sobě a svých
volnočasových aktivitách

Čj,
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj,
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj,
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace
Čj
Osobnostní a sociální
výchova okruhysebepoznání a
sebepojetí
mezilidské
vztahyakomunikace

Ruský jazyk - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

15-17 hodin

15-18 hodin

15-18 hodin

15-18 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Seznámení, inzerát

 gramatika: další slovesa se změnou kmenové
souhlásky, další slovesa zvratná, další slovesné
vazby, skloňování osobních zájmen
 výslovnost zakončení zvratných sloves
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí říct, kdo se s kým chce seznámit, kdo si s
kým chce dopisovat
 umí napsat seznamovací inzerát

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
Mediální výchova

Ve škole

 gramatika. řadové číslovky v 1.a 6.p.,
vyjadřování data, minulý čas, vykání
 slovní zásoba k tématu

 ţák se umí zapsat do jazykového kurzu, vyplnit
formulář
 umí se zeptat, kde se co v budově nachází
 umí mluvit o vyučování

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Ve vyučování a o přestávce

 gramatika: předloţkové vazby по, после,
skloňování zájmen кто, что, skloňování
podstatných jmen typu магазин, портфель,
школа, неделя, фотография v j.č.
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o rozvrhu hodin, o oblíbených
předmětech, o známkách, o psaní kontrolních prací
 ţák zná rozdíl v českém a ruském známkování
 umí jednoduše převyprávět přečtený text

Orientace ve městě

 gramatika: slovesa ехать, мочь, помочь,
infinitivní věty typu Какпройти? Что купить?
 slovní zásoba k tématu

 ţák ví, jak se zeptat, kde se co ve městě nachází,
jak se kam dostat, čím jet
 umí poradit, který autobus/tramvaj kam jede
 umí říct, co kdo hledá, nemůţe najít
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Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Občanská výchova

15-18 hodin

V obchodním centru

 gramatika: časování dalších sloves, 1.a 2.p.
podst.jmenmuţ.a ţenského rodu v mn.č.,
pohyblivé –o-,-e-, u podst.jmen, 4.p. mn.č. u
ţivotných a neţivotných podst.jmen
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí nakupovat oblečení, obuv, některé
potraviny, umí se zeptat na cenu
 umí říct co komu sluší, sedí, jakou velikost
potřebuje

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova -okruhymezilidské
vztahyakomunikace

5.3.2 Francouzský jazyk
Francouzský jazyk – tercie

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

6-8
Úvod do jazyka

UČIVO

Fonetika



Pravopis


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

CJ, OV

abeceda
fonetická transkripce
zvuková podoba slova

rozdíly mezi psanou
a mluvenou podobou jazyka
Slovní zásoba

čísla 0-20

školní předměty

dny,měsíce
Fonetika

Pravopis


MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

němé samohlásky
rozdíly mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka
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Ţák se umí




Ţák umí





představit
pozdravit,poděkovat
reagovat na jednoduché pokyny

představit se a svoji rodinu
popsat člověka
zeptat se na jméno,věk,…
vyjádřit vlastnictví

Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty
CJ, OV, ZE
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy

20-22

Moje rodina, přátelé

Volný čas
20-22

Gramatika

časování nepravidelných sloves
être.avoir, aller

časování pravidelných sloves

členy určité a neurčité

přivlastňovací zájmena mon,ton,son,
ma,ta,sa
Slovní zásoba

národnosti

rodina,přátelé

profese

fyzický popis člověka a jeho
charakteru

číslovky 20-59
Fonetika

skupiny samohlásek
Pravopis

rozdíly mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka
Gramatika

všeobecný podmět on a jeho
pouţívání

tvoření otázky pomocí est-ceque

zápor ne….pas

pravidelná slovesa

nepravidelné sloveso faire

mnoţné číslo podstatných jmen

rozdíl mezi ouia si
Slovní zásoba

koníčky,volný čas

sporty

přijmout a odmítnout nabídku
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Komunikace
Evropské země,EU
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

CJ, OV, ZE
Ţák umí





přijmout a odmítnout nabídku
vyjádřit co má a nemá rád
mluvit o svém volné čase
zeptat se druhého na jeho zájmy a
koníčky

Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Evropské země,EU
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

Fonetika

Pravopis


20-22
Můj den

Pravopis

20-22

CJ, OV, ZE, BI

rozdíl mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka

Gramatika

nepravidelná slovesa être,avoir

pravidelná slovesa

zvratná slovesa

přítomný čas être en train de
Slovní zásoba

určování hodin

denní aktivity

rozvrh hodin

profese

číslovky 60-100

pocity(hlad,zima,teplo,…)
Fonetika

Moje město

souhlásky b,p,v,f



hlásky y,u,i



rozdíl mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka

Gramatika





vazba il y a
sloučení členu určitého
s předloţkou àa de
rozkazovací způsob
nepravidelná slovesa
pouvoir,vouloir

Slovní zásoba

popis města,čtvrti

části města, obchody

orientace ve městě
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Ţák umí




Ţák umí






zeptat se a určit čas
hovořit o denních aktivitách
zeptat se druhého na jeho denní činnosti

popsat město, ve kterém bydlí
zeptat se kam jít
vytvořit rozkaz
rozlišuje mezi vykáním a tykáním
vyjádřit nutnost pomocí ilfaut

Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Výchova ke zdraví,zdravé
výţivě
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

CJ, OV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

Francouzský jazyk - kvarta
Fonetika

Pravopis

17-19

17-19

17-19

Minulost

Prázdniny

Přátelé

sykavky
rozdíl mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka

Gramatika

sloţený minulý čas

zápor

přivlastňovací zájmena
Slovní zásoba

komunikace po telefonu

vyprávění
Fonetika

nosovky
Pravopis

rozdíl mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka
Gramatika

opisný budoucí čas

muţský a ţenský rod u jmen států

předloţky u názvů států
Slovní zásoba

prázdniny, cestování

jména států

počasí
Fonetika

skupiny samohlásek

intonace
Gramatika

tvoření otázky

tázací zájmena
quel,quels,quelle,quelles

slovesa faire,savoir

zájmena 4.pádu le,la,les
Slovní zásoba

sport a volný čas

popis člověka

oblečení,móda
Fonetika

nosovky

intonace
Gramatika
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Ţák umí





Ţák umí






Ţák umí






komunikovat po telefonu
vypovědět co se stalo v minulosti
popsat svůj den v minulém čase
vyprávět příběh

vypovědět co se stalo
hovořit o prázdninách a cestování
hovořit o plánech do budoucna
zeptat se na události v minulosti
zeptat se a podat informace o počasí

představit sebe a své přátele
popsat člověka
mluvit o svých zájmech
popsat oblečení
zeptat se na zájmy druhého

Ţák umí

vytvořit pozvánku

dát rady, doporučení

hovořit o svých stravovacích návycích

CJ, OV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

CJ, OV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

CJ, OV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty
CJ, OV,BI
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy

17-19

17-19

Jídlo

Slavné osobnosti


opisný budoucí čas

nepravidelné sloveso aller

členy určité,neurčité,dělivé

slovesa boire, manger

sloveso avoirmal à
Slovní zásoba

kuchyně,jídlo

potraviny

objednávka jídla v restauraci

části těla,zdraví
Fonetika

zavřené,otevřené a němé e
Gramatika

sloţený minulý čas

nepravidelnosti minulého příčestí

zápor u minulého času

osobní zájmena samostatná

ukazovací zájmena

zápor jamais,rien,plus
Slovní zásoba

národnosti

profese

údaje o člověku (narození,…)

vyjádření názoru
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Komunikace
Zdraví,sport
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

Ţák umí

účastnit se hovoru

vyjádřit svůj názor a zeptat se na názor
ostatních

mluvit o vybraných osobnostech české a
francouzské kultury

CJ, OV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

jeu de role

skupinová práce

domácí úkoly
projekty

5.4 Občanská výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu občanská výchova se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství RVP ZV, Výchova ke zdraví RVP ZV a
vzdělávací obsah tematického okruhu Svět práce oboru Člověk a svět práce RVP ZV.
Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP ZV, Výchova demokratického občana RVP ZV,
Multikulturní výchova RVP ZV.
Předmět je vyučován v primě (1 hod. týdně), v sekundě (1 hod. týdně), v tercii (1 hod. týdně) a v kvartě (2 hod. týdně).
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovně vzdělávací obsah se v občanské výchově a v základech společenských věd prolíná s obsahem vyučovacích předmětů dějepis,
zeměpis, biologie, matematika a výtvarná výchova. Předmět přináší informace z řady humanitních oborů, které umoţní ţákům kriticky
reflektovat společenskou skutečnost a posuzovat různé přístupy k řešení kaţdodenních problémů. Přispívá k uchování kontinuity tradičních
hodnot naší civilizace, posiluje respekt k základním principům demokracie a evropanství. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti
ţivota, významu lidské důstojnosti. Připravuje ţáky na odpovědný občanský ţivot v demokratické společnosti. Rozvíjí především kompetence
k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a k podnikavosti.














Ţák je veden k tomu, aby zejména:
Sbíral informace k vybraným tématům z nejrůznějších zdrojů.
Sledoval aktuální problémy veřejného života, prezentoval svá hodnocení.
Diskutoval nad aktuálními tématy.
Obhajoval svá stanoviska.
Orientoval se ve společenské problematice.
Systematicky pozoroval reakce, chování a jednání lidí v různých situacích.
Čerpal poučení z toho, co si druzí lidé mysli, říkají a dělají.
Choval se citlivě k druhým lidem a bral ohled na míru jejich zkušeností a znalostí.
Volil adekvátní prostředky komunikace, dokázal jednat asertivně.
Dokázal rozpoznat důsledky svého jednání a chování.
Usiloval o poznání sama sebe, o svou sebevýchovu, rozvoj požadovaných vlastností.
Získal přehled o svém možném budoucím studiu či pracovním zařazení.
Zodpovědně hospodařil s majetkem a financemi.
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Učitel:
Vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
Zadává úkoly formou skupinová práce.
Organizuje besedy na aktuální témata, vede tak žáky k porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou – kompetence
komunikativní, kompetence občanské.
Organizuje dramatizace situací souvisejících s aktuálně probíranými tématy, formuje tak názory a postoje žáků – kompetence
komunikativní, kompetence občanské, kompetence sociální a personální.
Klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence občanské, kompetence
k učení.

Občanská výchova - prima
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



18 - 22 hodin

Člověk ve společnosti










Občan, občanství
Člověk v rytmu času
Domov – naše obec
Ţivotní prostředí
Rodina, rodinné vztahy
Má vlast – ţivot v regionech, řeč






12 – 21 hodin

Stát a právo


Státní symboly, státní svátky,
významné dny v kalendáři.

Státní moc zákonodárná, výkonná
a soudní.

Z historie


Mini úvod do lidských práv,
poškozování lidských práv, šikana,
diskriminace.
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Posoudí na příkladech a doloţí přínos
spolupráce lidí při řešení úkolů
v rodině, ve škole, v obci.
Uvede příklad institucí orgánů, které
se podílejí na správě obce
Uvede významné osobnosti našeho
regionu a jejich osudy
Prostřednictvím příkladů či obrázků je
veden k národní hrdosti, demokracii a
občanské aktivitě.
Vyloţí smysl voleb do zastupitelstva
obce.
Objasní význam právní úpravy
důleţitých vztahů – manţelství.

Pozná symboly našeho státu, objasní
způsoby jejich pouţívání.

Rozliší sloţky a orgány státní moci.

Umí se orientovat v českých dějinách,
vyjmenuje významné osobnosti české
historie, popíše hlavní památky Prahy
Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
BI, DĚ
Výchova demokratického
občana, okruhy Občanská
společnost a škola.
Formy participace občanů
v politickém ţivotě.
Doloţí význam vzájemné
solidarity mezi lidmi,
vyjádří moţnosti jak
pomoci lidem v nouzi a jak
jednat v situacích ohroţení
a obrany státu.
Výchova ke zdraví, vztahy
mezi lidmi a formy souţití –
integrováno
Multikulturní výchova,
okruh Lidské vztahy
DĚ, ZE
Výchova demokratického
občana, Občan občanská
společnost a stát
Formy participace občanů
v politickém ţivotě
Principy demokracie jako
formy vlády
Multikulturní výchova,
okruh Lidské vztahy

svobod.
Rozpozná netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti
projevům lidské nesnášenlivosti.
Je upozorněn na součastné zneuţití idejí
svobody a lidských práv, a to na příkladech
vzrůstu politického a náboţenského
extremismu a terorismu.
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních situacích.
Uplatňuje pravidla efektivního učení.









Ţivot ve škole



Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech – rozvíjí a
integruje základní
vědomosti potřebné pro
porozumění sociálním a
kulturním odlišnostem mezi
národy.

Občanská výchova - sekunda
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA







14 – 18 hodin

Člověk ve společnosti







Ţivot mezi lidmi
Vztahy s vrstevníky, prostředky
komunikace.
Media
Rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnosty a tradice.
Architektonické slohy.
Kulturní instituce.
Víra a náboţenství.
Pravidla společenského chování.
Zachraňme Zemi
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Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních situacích.
Zhodnotí a na příkladech doloţí význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
moţnosti, jak můţe v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohroţení obrany státu.
Rozlišuje znaky verbální a neverbální
komunikace.
Umí rozlišit sdělovací prostředky a
hromadné sdělovací prostředky.
Zná rozdíl mezi bulvárním a seriózním
tiskem.
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a
vybírá si akce, které ho zajímají.
Seznámí se se zvyky a tradicemi
ţidovského národa (návštěvou muzea)
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k příslušníkům
různých náboţenských menšin.
Uplatňuje znalosti slušného chování.
Respektuje zásady ochrany přírody,

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

DĚ,VV
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Morální
rozvoj a Sociální rozvoj.
Multikulturní výchova,
okruh Lidské vztahy;
Princip sociálního smíru a
solidarity.
Mediální výchova,
tematické okruhy
receptivních činností.
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, okruh
Evropa a svět nás zajímá a
Jsme Evropané

recyklace



5 -7 hodin

Stát a hospodářství








Majetek
Potřeby
Ţivotní úroveň
Formy placení
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Zhodnotí, které potřeby v ţivotě člověka
existují, umí mluvit o hodnotách
Objasní potřebu dodrţování a zásady
ochrany duševního vlastnictví
Na příkladech ukáţe vhodné vyuţití
hotovostního a bezhotovostního placení,
uvede příklady pouţití debetní a kreditní
platební karty

MAT
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Osobnostní,
Sociální a Morální rozvoj
Environmentální výchova,
okruh Vztah člověka
k prostředí








12 – 16 hodin

Stát a právo
Mezinárodní vztahy
Globální svět







Znaky státu, úkoly státu.
Formy státu.
Demokracie přímá a nepřímá, volební
právo aktivní a pasivní.
Evropská integrace, Evropská unie a
ČR.
Mezinárodní spolupráce - OSN, NATO
Obrana vlasti
Tolerance k menšinám, předsudky a
stereotypy odpovědnost jedince za
jejich odstraňování, empatie k druhým.
Lidská práva v dokumentech –
Všeobecná deklarace lidských práv.
Morálka a mravnost
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Zhodnotí a na příkladech doloţí význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
moţnosti, jak můţe v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohroţení obrany státu.
Rozlišuje nejčastější typy a formy státu, na
příkladech porovná jejich znaky.
Určuje demokratické a nedemokratické
principy. Vyuţívá příkladů z naší historie.
Projevovou výukou se seznámí s chodem
voleb (třídní volby)
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí. Uvede příklady činnosti obce
s rozšířenou působností.
Vyloţí smysl voleb do Parlamentu ČR a do
Evropského parlamentu.
Popíše situace, kdy je třeba bránit stát
Navrhne, jak můţe Armáda ČR pomoci v
konkrétních případech ohroţení
Uvede některé významné mezinárodní
organizace, k nimţ má ČR vztah, posoudí
jejich význam ve světovém dění a popíše
výhody mezinárodní spolupráce mezi státy.
Posoudí význam ochrany lidských práv.
Uvědomuje si mravní rozměry různých
způsobů lidského chování.

DĚ,ZE
Výchova demokratického
občana, okruh Formy
participace občanů v
politickém ţivotě, Občan,
občanská společnost a stát
Multikulturní výchova,
okruh Lidské vztahy;
Princip sociálního smíru a
solidarity.
Osobností a sociální
výchova, okruh Morální
rozvoj
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, okruh
Evropa a svět nás zajímá a
Jsme Evropané

Občanská výchova - tercie
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO






15 – 20 hodin

Člověk jako jedinec








OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Posoudí vliv jako jednotu biologických
a psychologických a sociálních faktorů.
Sebepoznání a sebepojetí.
Sebevědomí a vůle.
Temperament a charakter.
Motivace, Maslowova hierarchie
potřeb.
Vlohy, schopnosti a dovednosti.
Vnímání, představování.
Kreativita.
Paměť, zapomínání, učení, city.
Asertivní jednání. Stresory.
Konflikt v mezilidských vztazích a jeho
řešení.

BI










3 – 5 hodin

Stát a hospodářství, finanční
gramotnost



Výroba, obchod, sluţby – jejich funkce
a návaznost.
Principy trţního hospodářství –
nabídka, poptávka, trh, fungování trhu





8 – 14 hodin

Stát a právo











Právní vztahy a jejich účastníci
Právní norma, předpis, odvětví, řád.
Ústava ČR
Volební systém poměrný a většinový.
Zákonodárný proces
Prezident a vláda
Soudní moc
Listina základních práv a svobod,
ombudsman.
Politika, politické strany, politické
spektrum.
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY








Posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných
cílů, objasní význam sebepoznání.
Objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překáţek.
Rozpozná projev záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých.
Usměrňuje a kultivuje své chování a
jednání.
Pěstuje zdravou sebedůvěru.
Projevuje odpovědné chování v situaci
ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech

Na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloţí podstatu fungování
trhu
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a sluţeb, uvede příklady
součinnosti.
Objasní vliv nabídky a poprávky na tvorbu
cen
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz

Vyloţí význam právní úpravy vztahů ve
společnosti.
Rozliší fyzickou a právnickou osobu.
Chápe strukturu právního řádu.
Vysvětlí funkci Ústavy ČR.
Vyloţí rozdíly mezi volebními systémy na
příkladu voleb do Poslanecké sněmovny a
Senátu.
Chápe zákonodárný proces, fungování moci
výkonné a soudní.

Osobnostní a sociální
výchova, okruh Osobnostní
rozvoj, Sociální rozvoj a
Morální rozvoj
Výchova ke zdraví –
integrováno, Osobnostní a
sociální rozvoj –
sebepoznání, sebepojetí,
seberegulace a
sebeorganizace činností a
chování. Rizika ohroţující
zdraví a jejich prevence.
Sexuální kriminalita,
zneuţívání.

MAT
Environmentální výchova,
okruh Vztah člověka
k prostředí
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Osobnostní
rozvoj a Sociální rozvoj

Výchova demokratického
občana, okruh Formy
participace občanů
v politickém ţivotě.
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování.
Mediální výchova,
tematické okruhy
receptivního činností –
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení.





1 – 3 hodin

Mezinárodní vztahy, globální svět




Orgány a instituce EU

Posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod.
Je upozorněn na současné zneuţití idejí
svobody a lidských práv, a to na příkladech
z medií a filmové projekci
Na příkladu popíše politické spektrum
v ČR.

Fungování a vliv médií ve
společnosti.
Práce se stránkami JSNS

Chápe vztah právních předpisů EU a
právních předpisů ČR, fungování orgánů a
institucí EU.

ZE Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, okruh Jsme
Evropané.

Občanská výchova – kvarta
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




16 - 18 hodin

Stát a právo









OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Občanství aneb kam patřím
Odvětví práva, právní řád
Právní vztahy, fyzická a právnická
osoba.
Základní občanská práva.
Vlastnictví zavazuje
Smlouvy.
Orgány právní ochrany
Správní řízení.
Trestní řízení
Občanskoprávní řízení














5 – 6 hodin

Člověk a svět práce





Volba povolání.
Trh práce, volba profesní orientace,
zaměstnání, podnikání
První brigáda, první zaměstnání
Hledání zaměstnání, úřady práce.
Vyřizování záleţitostí na úřadu
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Zná rozdíl mezi státní správou a
samosprávou. Zná orgány státní správy a
samosprávy ve své obci.
Zná svá práva jako občan EU
Uvede příklady smluv.
Dodrţuje právní ustanovení.
Rozezná protiprávní jednání.
Objasní podstatu a protiprávnost korupce.
Uvede příklad korupčního jednání
Diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení
korupčního jednání v konkrétních situacích
Objasní význam právní úpravy důleţitých
vztahů.
Posoudí své moţnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Zná právní ukotvení v zákoníku práce
Vyuţije profesní a poradenské sluţby pro
výběr vhodného zaměstnání.
Prokáţe v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

MAT, JČ, AJ,JN
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Osobnostní
rozvoj, Sociální rozvoj.
Člověk a svět práce, okruh
Svět práce – integrováno.

Výchova demokratického
občana, okruh Občan a
občanská společnost a stát.
Osobnostní a sociální
výchova

práce.









10 – 18 hodin

Státní hospodářství a finanční
gramotnost










Stát a národní hospodářství
Státní rozpočet
Záchytná sociální síť.
Peněţní ústavy – aktivní a pasivní
operace, úročení
Rozpočet domácností
Spoření a investice
Produkty finančního trhu
Hotovostní a bezhotovostní platby
Smlouvy
Nakupování, reklamace
Právní subjekty podnikání
Dovolená
















4 – 5 hodin

Člověk jako jedinec





Rodina
Rodiče a děti
Rozvod z pohledu dítěte





2 – 4 hodin



Globalizace – včetně válek a terorismu
a moţnosti jejich řešení.



Humanitární pomoc

Mezinárodní vztahy, globální svět
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Zamýšlí se nad tím, jak funguje stát
Umí popsat sloţky státního rozpočtu
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu dostávají občané.
Význam daní a umí popsat daňový systém
ČR
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směřuje své výdaje.
Zná, jak funguje záchytná sociální síť v ČR
Uvede příklady peněţních ústavů v ČR
Vysvětlí zásady hospodaření domácností.
Rozliší výhodné a nevýhodné investice,
dokáţe se orientovat v typech spoření.
Umí vyjmenovat jednotlivé produkty FG
trhu
Rozliší typy plateb
Rozlišuje typy smluv
Popíše postup při reklamaci výrobku nebo
sluţby
Umí vyjmenovat typy ţivností a podmínky
jejich zaloţení.
Umí naplánovat rodinnou dovolenou na
základě finančního plánování
Zamyslí se nad výhodami a nevýhodami
manţelství, právní ukotvení pojmu
„manţelství“ v českém právním řádu
Typy výchovy a jejich příklady
Zamyslí se nad pojmem rozvod z pohledu
dítěte
Seznámí se s právním vymezením pojmu
„rozvod“
Porovná projevy globalizace.
Uvede některé současné problémy ve světě.
Uvědomí si význam občanské aktivity
Pomocí příkladů si uvědomí, jak lze
v současné době zneuţít idejí svobody a

MAT
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Sociální
rozvoj a Osobnostní rozvoj.
Výchova demokratického
občana, okruh Občan,
občanská společnost a stát.

Osobnostní a sociální
výchova

ZE, BI Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, okruh Jsme
Evropané, Objevujeme
Evropu a svět.






lidských práv (náboţenství, extremismus,
terorismus)
Posoudí význam účasti ČR v zahraničních
misích.
Uvede příklady zahraničních misí
Objasní úkoly Armády ČR
Uvede povinnosti občana při obraně vlasti

5.5 Dějepis
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a společnost a tematické okruhy
průřezových témat Výchova demokratického občana, Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, Enviromentální výchova,
Multikulturní výchova. Je vyučován v primě (2 hod. týdně), sekundě (2 hod. týdně), tercii (2 hod. týdně) a kvartě (2 hod. týdně).
Vyučovací předmět Dějepis souvisí s předmětem Zeměpis, ale také s předměty ostatními – s Občanskou výchovou, s Výtvarnou
výchovou, s Hudební výchovou, s Českým jazykem a literaturou, s Biologií, s Chemií, s Matematikou, s Fyzikou, s Tělesnou výchovou a Cizími
jazyky.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.
Vyučování probíhá v kaţdém ročníku i formou projektové výuky.
Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického
vědomí jedince, zejména ve smyslu předávání historických zkušeností. Důraz je kladen na dějiny 19. a především 20. století, kde leţí kořeny
většiny současných společenských jevů. Tento záměr je konkrétně realizován v primě, sekundě a tercii zařazováním vhodných výročí tohoto
období, která nejsou tak mediálně sledovaná (např.: 7. 1. svrţen PolPotůvţim v Kambodţi, 8. 1. 1949 vzniklo RVHP, 11. 2. 1990 propuštěn
z vězení Nelsona Mandely, 10. 3. 1948 – smrt Jana Masaryka, 4. 4. 1919 zaloţeno NATO, 15. 5. 1955 Rakousko získalo plnou suverenitu, 20. 5.
1988 objeven vir HIV, 1. 6. 1953 proběhla měnová reforma v Československu, 3. 6. 1989 proběhlo krvavé potlačení demonstrací na pekingském
náměstí Tchien-an-men, 21. 6. 1949 popraven generál Heliodor Píka, 16. září 1987 přijat montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou
vrstvu, 21. října 1950 vpadla čínská vojska do Tibetu, 1. listopadu 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva o Evropské unii, 19. prosince
1995 ukončila Daytonská smlouva válku v Bosně a Hercegovině), v kvartě pak vyuţíváním výukových programů zaměřených na 2. polovinu 20.
století (ČSR období1948 – 1968, 1968 – 1989, 1988 – 2018) v rámci nabídky SVČ Luţánky Brno.
Vyučovací předmět Dějepis významným způsobem zohledňuje základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá ţákům lépe proniknout
k pochopení historických jevů a dějů.
Výchovné a vzdělávací strategie
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Žák je veden k tomu, aby zejména:
• Chápal, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale kladením otázek.
• Chápal historické kořeny společenských jevů, dějů a změn a jejich souvislosti v reálném i historickém čase.
Rozlišoval mýty a skutečnost, objektivně posuzoval společenské jevy současnosti a minulosti a rozpoznal myšlenkovou manipulaci.
• Cítil úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, získal respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých
společenství.
• Učitel vede žáky k používání vhodné literatury (atlasů, map, encyklopedií …) a internetu a vede žáky ke kritickému hodnocení pramenů –
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů.
• Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – kompetence komunikativní
• Učitel organizuje exkurze na historicky významná místa (Praha, Brno, Kutná Hora, Osvětim – příležitostně, dle finančních možností
žáků), návštěvy muzeí (Moravské zemské muzeum v Brně – příležitostně, dlo finančních možností žáků),vědeckých historických institucí
(Moravský zemský archiv v Brně – příležitostně, dle finančních možností žáků) apod. vede tak žáky k porovnávání teoreticky získaných
znalostí s realitou (výukové programy organizované CVČ Lužánky Brno – příležitostně, dle finančních možností žáků) – kompetence k
učení, kompetence občanské.
• Žáci mohou zpracovávat referáty, učitel je vede k samostatnému zpracovávání historických partií – kompetence k učení, kompetence
komunikativní.
• Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských činností – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence občanské.
Dějepis – prima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



3 – 4 hodiny

Člověk v dějinách





OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Význam zkoumání dějin pro
současnost a budoucnost
Vznik historie jako vědy
Práce historika, historické prameny,
pomocné vědy historické, význam
muzeí, archivů, knihoven
Periodizace dějin, práce s časovou
osou, orientace v historickém čase a
prostoru
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Uvede konkrétní příklady důleţitosti a
potřebnosti dějepisných znalostí.
Uvede příklady zdrojů informací o
minulosti.
Orientuje se na časové ose a v historické
mapě.
Seřadí historické epochy.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

OV,

18 – 23 hodin-

Počátky lidské společnosti







Pravěk lidské společnosti
Vývoj člověka
Neolitická revoluce, nejstarší
zemědělské oblasti
Eneolit
Střední Evropa v pravěku







30 – 35 hodin

Nejstarší
civilizace.
Kořeny evropské civilizace













Starověk
Staroorientální státy:
Mezopotámie
Egypt
Indie
Čína
Antika :
Řecko
Řím
Střední Evropa v době ţelezné, v době
římské a v době stěhování národů.
Kontakty s antickým Středomořím







Popíše vývoj člověka v pravěku.
Charakterizuje ţivot pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu.
Objasní význam zemědělství, dobytkářství
a zpracování kovů pro lidskou společnost.
Uvede příklady archeologických kultur.

Z
BI
VV
MKV - Etnický původ

Rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací.
Objasní kulturní přínos starověkých
civilizací.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které
se staly součástí světového kulturního
dědictví.
Demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důleţité pro evropskou civilizaci,
zrod křesťanství a souvislost s judaismem.
Porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech a vysvětlí podstatu ant. demokracie.

Z
OV
M
ČJ
BI
VV
TV
EV - Základní podmínky
ţivota
VMEGS - Jsme Evropané

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových
etnik, christianizace a vzniku států.
Porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní
oblasti.
Objasní situaci Velkomoravské říše a
vnitřní vývoj českého státu a postavení
těchto útvarů v evropských souvislostech.
Vymezí úlohu křesťanství a víry v ţivotě
středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám..

ČJ
VV
OV
VMEG - Jsme Evropané
MKV - Etnický původ

Dějepis – sekunda

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




28 – 31 hodin

Křesťanství a středověká Evropa
(raný středověk)




Stěhování národů, nový etnický obraz
Evropy
Raný středověk
Utváření středověkých států:
Byzantská říše, Francká říše, islám a
islámské říše-Arabové, Slované,
Sámova říše, Velká Morava, český stát,
uherský stát, Kyjevská Rus, Svatá říše
římská, polský stát, Vikingové, vznik
Anglie a Francie
Křesťanství, papeţství, císařství,
kříţové výpravy
Struktura středověké společnosti
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•
•
•

28 – 31 hodin

Křesťanství a středověká Evropa
(vrcholný středověk)







Románská kultura
Vrcholný středověk
Středověká kolonizace, vznik měst
Poslední Přemyslovci
Expanze Mongolů












Vrcholný středověk
Středověká kolonizace, vznik měst
Poslední Přemyslovci
Expanze Mongolů
Vrcholný středověk – pokračování:
Lucemburkové v čele českého státu
Gotická kultura
Husitství
Jiří z Poděbrad, doba jagellonská
Výboje osmanských Turků

•
•


Ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury.
Pochopí a vysvětlí příčiny, průběh a
výsledky české reformace.
Objasní důsledky turecké expanze pro
Evropu.

ČJ
VV
OV
VMEG - Jsme Evropané

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dějepis - tercie
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO





42 – 46 hodin

Objevy a dobývání.
Počátky nové doby








Vznik novodobého Španělska
Zámořské objevy a počátky dobývání
světa
Reformace
Renesance a humanismus
Český stát jako součást habsburské
mnohonárodnostní monarchie
První burţoazní revoluce
Velmoci v 15. – 18. století
Barokní kultura a osvícenství
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Popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky.
Vysvětlí nové myšlenky ţádající reformu
církve včetně reakce církve na tyto
poţadavky, znovuobjevení antického
ideálu člověka.
Objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy rozdělené do řady
mocenských a náboţenských center.
Vysvětlí postavení českého státu uvnitř
habsburské monarchie.
Posoudí třicetiletou válku jako mocenskoideový konflikt a důsledek náboţenské
nesnášenlivosti.
Na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus.
Rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele

Z
ČJ
VV
HV
F
OV
VMEG - Jsme Evropané

a příklady významných kulturních
památek.





12 – 16 hodin

Modernizace společnosti





Vznik USA
Velká francouzská revoluce a
napoleonské období, jejich vliv na
Evropu a svět
Vídeňský kongres
Industrializace a její důsledky pro
společnost; sociální otázka
Národní hnutí velkých a malých
národů; utváření novodobého českého
národa
Revoluce 19. století jako prostředek
řešení politických, sociálních a
národnostních problémů
Politické proudy (konzervatismus,
liberalismus, demokratismus,
socialismus), ústava, politické strany,
občanská práva











Vymezí podstatné ekonomické, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci
společnosti.
Popíše souvislosti mezi událostmi
francouzské revoluce a napoleonských
válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě.
Porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s
národními hnutími vybraných evropských
národů.
Charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin.
Uvede poţadavky, jak byly formulovány
ve vybraných evropských revolucích.
Na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy.

Z
OV
ČJ
VMEG - Jsme Evropané
VDO – Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dějepis – kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

71

4 – 6 hodin

Modernizace společnosti

















32 – 36 hodin

Moderní doba




•
•

•
16 – 20 hodin

Rozdělený a integrující se svět
•
•
•
•
•

Vznik jednotné Itálie a Německa
Vývoj ve Francii
Osmanští Turci. Rusko
Občanská válka v USA
Dualismus
Kulturní rozrůzněnost doby
Konflikty mezi velmocemi v předvečer
1. světové války
Kolonialismus
Kultura na přelomu 19. a 20. století
První světová válka a její politické,
sociální a kulturní důsledky
Vznik Československa
Ruské revoluce
Nové politické uspořádání Evropy,
úloha USA ve světě
Československo - hospodářskopolitický vývoj, sociální a národnostní
problémy
Mezinárodně politická a hospodářská
situace ve 20. a 30. letech, hospodářská
krize
Kultura 1. poloviny XX. století
Nástup fašismu, nacismu; důsledky pro
Československo a svět. Mnichovská
krize
Druhá světová válka, holocaust
Protektorát Čechy a Morava, domácí a
zahraniční odboj, obnovení
Československa
Politické, mocenské a ekonomické
důsledky války
Studená válka, rozdělení světa do
vojenských bloků reprezentovaných
supervelmocemi, politické,
hospodářské, sociální a ideologické
soupeření
Vnitřní situace v zemích východního
bloku (na vybraných příkladech
srovnání s charakteristikou západních
zemí)
Československo od roku 1948 do roku
1989
Pád ţelezné opony“
Vznik České republiky
Dekolonizace, mimoevropský svět
Sjednocující se Evropa
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•

•
•
•
•
•
•

Pozná a charakterizuje jednotlivé kulturní
styly.
Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla.
Charakterizuje soupeření mezi velmocemi.
Vymezí význam kolonií.

Z
OV
ČJ
VV
HV
VMEG - Jsme Evropané
VDO – Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

Na příkladech demonstruje zneuţití
techniky ve světových válkách a jeho
důsledky.
Rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů.
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět.
Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu.
Na příkladech vyloţí antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv.
Zhodnotí postavení Československa v
evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní
prostředí.

Z
OV
F
Ch
VV
HV
VMEG - Jsme Evropané
VDO - Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování

Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa.
Uvede příklady střetávání obou bloků.
Vysvětlí a na příkladech doloţí mocenské a
politické důvody euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce.
Posoudí postavení postkoloniálních
rozvojových zemí.
Prokáţe základní orientaci v problémech
současného světa.
Popíše proces sjednocování Evropy.

Z
ČJ
OV
VMEG - Jsme Evropané
VDO - Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování

•
•

Problémy současnosti
Věda, kultura a technika ve 2. polovině
XX. století

5.6. Matematika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV.Realizují se tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova
RVP ZV. Týdenní časová dotace činí v primě 5 hodin, v sekundě a tercii 4 hodiny a v kvartě 5 hodin.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.
Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné
a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit.Neméně významným aspektem je rozvoj
geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru.Těţiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí
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nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běţný ţivot, v pěstování schopnosti aplikace. Během studia si ţáci uvědomují, ţe
matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce však v informatice, fyzice, technice a ekonomii.
Výchovné a vzdělávací strategie
- Učitel klade důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vede tak ţáky k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů
s postupy pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových vlastností – kompetence k řešení problémů, kompetence
k učení.
- Učitel vede ţáky k rozborům, hledání moţností, prezentacím vlastního postupu a výsledku práce – kompetence komunikativní.
- Učitel organizuje práci ţáků ve skupinách – kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
- Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů.
- Učitel klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz
na respekt k práci druhého – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální.
- Podpora matematických soutěţí (Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, korespondenční semináře) – kompetence
k řešení problémů, kompetence komunikativní.

Matematika - prima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO






30 – 40 hodin

Úvodní opakování











OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

číslo a číslice
základní mnoţinová symbolika
přirozená čísla na číselné ose
sčítání, odčítání, násobení a dělení v mnoţině
všech přirozených čísel
rovnice
bod, přímka, polopřímka, úsečka
úhel, jeho velikost, sestrojení, přenášení, osa
úhlu, druhy úhlů
vzájemná poloha dvou přímek, vzdálenosti
bodů a přímek
dvojice úhlů
kruh, kruţnice
trojúhelník a čtyřúhelník
desetinná čísla na číselné ose
sčítání, odčítání a násobení v mnoţině
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uţívá pojmu přirozené číslo, počítá s přirozenými
čísly, zná vlastnosti početních operací a vyuţívá
je při jednodušších výpočtech
seznamuje se s mnoţinovou symbolikou
umí nadefinovat úhel jako mnoţinu bodů, umí ho
pojmenovat, sestrojit, změřit, porovnat, přenést
rozeznává druhy úhlů podle jejich velikosti
rozlišuje pojmy rovnoběţky, různoběţky, totoţné
přímky
sestrojuje kolmici, rovnoběţku s danou přímkou
rozpozná dvojice úhlů a uţívá jejich vlastností
rozlišuje pojmy kruh a kruţnice
pozná druh trojúhelníka podle velikosti jeho
vnitřních úhlů
vypočítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku
čte a pouţívá geometrické symbolické zápisy

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

D - starověké kultury: Indie,
Řím, Babylón (jednotky
času)
F - převody jednotek



30 – 35 hodin

Dělitelnost

desetinných čísel
převádění jednotek, aritmetický průměr






násobek, dělitel
dělitelnost součtu, rozdílu, součinu
znaky dělitelnosti čísly 10,5,2,4,8,9,3
prvočísla a čísla sloţená, rozklad sloţených
čísel
 společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná,
společný násobek






vyuţívá poznatků z dělitelnosti při řešení
vhodných úloh
 čte a pouţívá běţné symbolické zápisy týkající se
dělitelnosti



20 – 25 hodin

35 – 40 hodin

20 – 25 hodin

Souměrnosti

Kladná a záporná čísla

Trojúhelníky




jednoduché geometrické útvary a jejich
shodnost, shodnost přímá a nepřímá
osová souměrnost, středová souměrnost
samodruţný bod, vzor a obraz




celá čísla na číselné ose
sčítání, odčítání, násobení a dělení v mnoţině
celých čísel









vnitřní, vnější úhly
střední příčky, těţnice, výšky trojúhelníku
kruţnice trojúhelníku opsaná a vepsaná
shodnost trojúhelníků,
konstrukce trojúhelníku
trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný
obvod a obsah trojúhelníku
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kvalitně rýsuje
uţívá pojem desetinné číslo, zaokrouhluje ho,
vyjadřuje jeho pomocí vztah mezi částí a celkem,
počítá s desetinnými čísly, zná vlastnosti
početních operací a vyuţívá je při jednodušších
výpočtech, odhaduje výsledek, spočítá
aritmetický průměr

rozpozná, charakterizuje, třídí, umí sestrojit nebo
alespoň načrtnout jednoduché geometrické
útvary, dovede rozhodnout, jestli jsou osově nebo
středově souměrné
Vv, Bi - souměrnost,
sestrojuje obraz útvaru v osové i středové
asymetrie
souměrnosti
symbolicky zapisuje shodnost útvarů i zobrazení
útvaru v dané souměrnosti, rozpozná, zda jde o
shodnost přímou či nepřímou
uţívá pojmy celé číslo, kladné, záporné číslo,
navzájem opačná čísla, počítá s celými čísly, zná
vlastnosti početních operací a vyuţívá je při
výpočtech
rýsuje, rozpoznává a pojmenovává trojúhelník a
další útvary s ním spjaté, uţívá jejich vlastnosti
při řešení různých úloh
uţívá trojúhelníkovou nerovnost
dovede pouţít věty o shodnosti trojúhelníků při
sestrojení trojúhelníků, ve výpočtech i
v důkazových úlohách o shodnosti útvarů
čte a pouţívá běţné symbolické zápisy týkající se
tohoto učiva
spočítá obvod i obsah trojúhelníku

Matematika - sekunda

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA


10 – 15 hodin

Čtyřúhelníky






30 – 40 hodin

Racionální čísla






pravidelné mnohoúhelníky
konvexní čtyřúhelníky, lichoběţníky,
rovnoběţníky, jejich obvod, obsah, sestrojení

zlomky, smíšená čísla, periodická čísla,
sloţené zlomky, racionální čísla na číselné
ose
rozšiřování a krácení zlomků
sčítání, odčítání, násobení a dělení v mnoţině
racionálních čísel s výjimkou periodických
čísel
procento, základ, procentová část, počet
procent, úrok, promile
procenta ve sdělovacích prostředcích






uţívá pojem zlomek a smíšené číslo, vyjadřuje
s jejich pomocí vztah mezi částí a celkem, počítá
s nimi, zná vlastnosti početních operací a vyuţívá
je při výpočtech, ví, co jsou navzájem převrácená
čísla
 uţívá pojem periodické číslo, umí ho zapsat a
porovnat s jinými čísly

vyjadřuje část celku v procentech nebo promile,
řeší jednoduché úlohy s procenty či promile





30 – 40 hodin

Číselné výrazy I






pravidla pro počítání s číselnými výrazy
druhá a třetí mocnina a odmocnina, vyšší
mocniny a počítání s nimi
Pythagorova věta
iracionální čísla, reálná čísla a číselná osa
výrazy s proměnnými, dosazování do nich
sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů,
dělení mnohočlenů jednočlenem









10 – 15 hodin

Hranoly



hranol, pravidelný n-boký hranol, kvádr,
krychle, jejich zobrazení ve volném
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čte a pouţívá běţné symbolické zápisy týkající se
tohoto učiva
rýsuje, rozpozná a pojmenuje nekonvexní
čtyřúhelník a další útvary s ním spjaté, vyuţívá
jejich vlastnosti při řešení různých úloh
spočítá obvod čtyřúhelníku a obsah lichoběţníku
a rovnoběţníku



určuje pomocí Tabulek pro ZŠ co nejpřesněji
druhou a třetí mocninu a odmocninu čísla
vyjadřuje číslo ve zkráceném i rozvinutém tvaru
s pomocí mocnin deseti
spočítá hodnotu i sloţitějších číselných výrazů
pouţívá Pythagorovu větu při výpočtu délky třetí
strany pravoúhlého trojúhelníku
pomocí obrácené Pythagorovy věty rozhoduje o
pravoúhlosti trojúhelníku
uţívá posloupnost mnoţin všech přirozených,
celých, racionálních a reálných čísel
propočítává číselné výrazy s mocninami a
odmocninami
doplňuje tabulky výrazů s proměnnými
rozpozná mnohočlen, jeho členy, mnohočleny
sčítá, odčítá, násobí, dělí mnohočlen jednočlenem
odliší hranol od ostatních těles, dovede ho
charakterizovat, načrtnout i narýsovat, umí

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

F- těţiště

MV - Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
Člověk a svět práce,
bankovnictví
Široké prolnutí do mnoha
oborů lidské činnosti

rovnoběţném promítání, jejich síť, povrch a
objem




15 – 20 hodin






Úměrnosti

poměr, úměra, postupný poměr
přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
měřítko
diagramy





narýsovat jeho síť, vypočítat jeho povrch i objem
čte a pouţívá běţné symbolické zápisy týkající se
těles
vyjadřuje vztah mezi celkem a jeho částmi
poměrem, i postupným, spočítá neznámý člen
úměry
Z – měřítko mapy
rozpozná přímou a nepřímou úměrnost, zachytí je
v tabulce, vztahem i grafem
Vv – zlatý řez a jiná
řeší trojčlenkou jednoduché úlohy s úměrnostmi,
kompoziční pravidla
pracuje s měřítkem mapy, plánu i výkresu
orientuje se v sloupkových i kruhových
diagramech, vytváří je i čte z nich

Matematika - tercie
HODINOVÁ
DOTACE

30 – 40 hodin

TÉMA

Rovnice a nerovnice

UČIVO











OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

rovnost, rovnice
ekvivalentní úpravy rovnic
počet řešení rovnice
lineární rovnice
výpočet neznámé ze vzorce
slovní úlohy řešené rovnicemi
nerovnost, nerovnice
intervaly
ekvivalentní úpravy nerovnic













20 – 30 hodin

Kruţnice, kruhy a válce

poloměr, průměr, tětiva
středový úhel
kruhová úseč, výseč, mezikruţí
vzájemná poloha kruţnice (kruhu) a přímky,
vzájemná poloha dvou kruţnic, kruhů

Thaletova kruţnice i věta

délka kruţnice i oblouku, obsah kruhu,
kruhové výseče a mezikruţí
 válec, jeho síť, povrch, objem
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rozliší rovnost a rovnici, řeší rovnici pomocí
ekvivalentních úprav, provádí zkoušku
formuluje reálný problém pomocí rovnice a řeší
ho tak
podle počtu řešení rozpozná lineární rovnici
zapisuje a znázorňuje intervaly
rozliší nerovnost a nerovnici
řeší nerovnice pomocí ekvivalentních úprav
rýsuje, rozpozná a pojmenuje kruţnici a kruh a
další útvary s nimi spjaté, vyuţívá jejich
vlastnosti při řešení různých úloh
rozhoduje o vzájemné poloze přímky a kruţnice
nebo kruhu i o vzájemné poloze dvou kruţnic či
kruhů
provádí odhady i výpočty s poţadovanou
přesností, účelně vyuţívá kalkulačku
spočítá délku kruţnice i oblouku, obsah kruhu i
jeho částí
odliší válec od ostatních těles, dovede ho
charakterizovat, načrtnout, umí narýsovat jeho
síť, vypočítat jeho povrch i objem

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

F – vyjádření neznámé ze
vzorce, slovní úlohy o
pohybu předbíhají
Široké uţití v mnoha dalších
oborech


35 – 45 hodin

počítání s mocninami, dělení mnohočlenů
mnohočlenem, umocňování mnohočlenu,
rozklady na součin pomocí vytýkání i
jednoduchých vzorců
 lomený výraz, definiční obor, součet, rozdíl,
součin a podíl lomených výrazů, sloţený
lomený výraz

Výrazy II








20 – 30 hodin

Konstrukční úlohy



mnoţiny bodů dané vlastnosti, polohové i
nepolohové úlohy
posunutí





umocňuje jednočleny, dvojčleny umocňuje na
druhou pomocí vzorců pro 2.mocninu součtu a
rozdílu, rozkládá mnohočleny na součin pomocí
vytýkání i vzorců pro 2.mocniny
krátí a rozšiřuje lomené výrazy, určuje definiční
obor výrazu
sčítá, odčítá, násobí, dělí lomené výrazy, upravuje
sloţené lomené výrazy
uţívá pojem mnoţina bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru i k řešení polohových i
nepolohových úloh
provádí rozbor konstrukční úlohy, zapisuje
postup konstrukce, podle něj rýsuje, rozezná
počet řešení úlohy a zkouškou ověřuje správnost
svého postupu
zobrazuje útvar v daném posunutí

Výchova k postupnému
řešení nejrůznějších
problémů

Matematika - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

25 – 35 hodin

30 – 40 hodin

TÉMA

Rovnice a jejich soustavy

Funkce

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





kvadratické rovnice
rovnice s více neznámými
slovní úlohy o směsích, o pohybu, i jiné
řešené rovnicemi





závislosti veličin, přímá a nepřímá úměrnost
lineární funkce, konstantní funkce
grafické řešení problémů, spojnicové
diagramy, základy statistiky
kvadratické funkce
funkce s absolutní hodnotou














30 – 40 hodin

Podobnost a funkce ostrého úhlu



podobnost útvarů, podobnost trojúhelníků,
uţití podobnosti
sinus, cosinus, tangens, kotangens ostrého
úhlu
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

CH – úlohy o směsích
řeší kvadratické rovnice
řeší různými metodami soustavy dvou rovnic se
F – úlohy o pohybu
dvěma neznámými
formuluje reálné problémy pomocí rovnic a jejich Široké uţití v technických
soustav a řeší je
disciplínách
vyjadřuje reálné situace pomocí funkčních
vztahů, tabulek, grafů, řeší tak i slovní úlohy
pouţívá funkci jako závislost závisle a nezávisle
Budoucí široké uţití
proměnné veličiny
v technických disciplínách a
pracuje se statistickým souborem, jednotkou,
získání finanční gramotnosti
znakem, četností
čte a pouţívá běţné symbolické zápisy týkající se
funkcí
rozpozná podobné útvary, rozhoduje o
podobnosti trojúhelníků podle tří vět o
Vv – návrh a realizace
podobnosti trojúhelníků, vyuţívá jich při
výtvarných děl
výpočtech
uţívá podobnosti při řešení slovních úloh
F – nakloněná rovina
čte a pouţívá běţné symbolické zápisy týkající se
podobnosti






20 – 30 hodin

Jehlany, kuţely a koule






přímky a roviny v prostoru, kolmost přímek a
rovin
vzdálenosti a odchylky
jehlany, kuţely, komolé kuţely, komolé
jehlany, koule
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rozezná jednotlivé funkce vnitřních úhlů v
pravoúhlém trojúhelníku
dokáţe určit sinus, cosinus, tangens a kotangens
ostrého úhlu podle tabulek i pomocí kalkulačky
zná základní vztahy mezi funkcemi úhlů a umí
s nimi počítat
řeší slovní úlohy o pravoúhlém trojúhelníku
orientuje se v prostoru, rozhoduje o vzájemné
poloze i odchylce přímek a rovin, rozvíjí svou
prostorovou představivost
charakterizuje kuţel, jehlan, komolý kuţel,
komolý jehlan, kouli, pouţívá jejich náčrty, sítě
kuţelů a jehlanů i komolých, vypočítá jejich
povrch i objem, spočítá povrch i objem koule

5.7. Zeměpis
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu se realizuje vzdělávací oblast Člověk a příroda - vzdělávací obor zeměpis. Součástí vzdělávacího obsahu je obsah předmětu
Geologie.Předmět je vyučován v primě (2 hod. týdně), sekundě (2 hod. týdně), tercii (2 hod. týdně) a kvartě (1 hod. týdně).
Cílem předmětu Zeměpis je získání takových vědomostí a dovedností, které odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu
s výstupy pro jednotlivá témata oboru zeměpis. Od ostatních předmětů v rámci výše uvedené vzdělávací oblasti se zeměpis liší tím, ţe obsahuje
informace jak přírodovědného, tak i společenského charakteru.
Zeměpis v rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s dějepisem, občanskou výchovou, biologií, chemií, fyzikou a základy
společenských věd.
Ţák je veden k tomu, aby zejména:
- chápal, ţe k pochopení látky je třeba dostatečné mnoţství znalostí
- dokázal plně vyuţívat základních geografických vyjadřovacích prostředků- map, mapových náčrtů, fotografií atp.
- orientoval se ve všech ostatních zdrojích informací, kriticky informace zpracovával,
- chránil přírodu a ţivotní prostředí, kulturní a historické tradice
- chápal historické, politické i geografické podmínky pro ţivot v různých lokalitách
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou.
Výchovné a vzdělávací strategie
- Učitel vede žáky k používání vhodné literatury (atlasů a map) a internetu – kompetence k učení.
- Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – kompetence komunikativní
- Pro žáky NG je organizována terénní výuka, jejíž náplní jsou základní topografické postupy, zásady pohybu ve volné přírodě a upevňování
teoretických znalostí – kompetence k řešení problémů, kompetence občanské.
- Žáci mohou během studia vícekrát zpracovat projekt se zeměpisnou tématikou. Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují –
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů.
- Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských činností – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence občanské.
- Učitel vede žáky, aby využívali informace z internetu, např. na školních zeměpisných stránkách – kompetence k učení.
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Zeměpis - prima

HODINOVÁ
DOTACE

6 - 10 hod.

30 - 34 hod.

18 - 22 hod.

TÉMA

Kartografie a topografie

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 glóbus, měřítko glóbus
 zeměpisná síť, poledníky a rovnoběţky
 zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné
polohy v zeměpisné síti
 měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů
a map vzhledem ke světovým stranám;
praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i
elektronicképodobě

Přírodní obraz Země






Země jako vesmírné těleso
Krajinná sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni
Systém přírodní sféry na regionální úrovni

Společenské a hospodářské
prostředí








Obyvatelstvo
Sídla
Kulturní oblasti
Hospodářství
Politická mapa světa
Ekonomické a politické integrace
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 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
statistických a dalších zdrojů.
 pouţívá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
procesy v krajinné sféře, jejich pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost
 rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými sloţkami v krajině, vnímá a
uvědomuje si jejich změny v čase
 vytváří a vyuţívá osobní myšlenková (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
orientaci v konkrétních regionech, pro
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů
k okolnímu světu
 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
 prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot
lidí a organismů
 rozlišuje a porovnává sloţky 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
 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozloţení,
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a
pohybůs důrazem na 20. a 21. století
 zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku
multikulturního světa s důrazem na 20. a 21.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Matematika

Fyzika
Biologie
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

Dějepis
Občanská výchova
MKV – Etnický původ,
Lidské vztahy
MV - Fungování a vliv
médií ve společnosti

 Ochrana člověka za běţných rizik a
mimořádných rizik

století
 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla
 pojmenuje obecné základní geografické znaky
sídel
 zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce
světového hospodářstvía změny v jeho struktuře
od poloviny 20.století.
 lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a
energetické zdroje
 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
 charakterizuje mimořádné události vyvolané
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a
základní způsoby ochrany (individuální,
kolektivní)
 porovnává státy světa a zájmové integrace států
světa na základě podobných a odlišných znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů
hlavní aktuální, novodobé geopolitické změny a
politické problémy v konkrétních světových
regionech

Zeměpis - sekunda

HODINOVÁ
DOTACE

55 - 65 hod.

TÉMA

Regiony světa:

Afrika

Amerika

Antarktida

Asie

Austrálie a Oceánie

Světový oceán

UČIVO






OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Přı́rodnı́podmı́nky
Historický,politickýaekonomickývývoj
Složenı́obyvatelstva
Zakladnı́charakteristikaoblastı́
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 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,
srovná 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,
oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech světa

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dějepis
Občanská výchova
MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy









nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku
multikulturního sloţení regionu
zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce
hospodářství
lokalizuje na mapách hlavní regionální surovinové
a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
porovnává státy regionu a zájmové integrace států
regionu na základě podobných a odlišných
znaků
lokalizuje na mapách hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních
oblastech regionu
popíše hlavní změny struktury
socioekonomických podmínek v novodobé
historii jednotlivých regionů.

Zeměpis - tercie

HODINOVÁ
DOTACE

28 - 32 hod.

TÉMA

Regiony světa:

Evropa

UČIVO






OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Přı́rodnı́podmı́nky
Historický,politickýaekonomickývývoj
Složenı́obyvatelstva
Základnícharakteristikaoblastı́
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 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,
srovná 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,
oceánů, vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států
 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
 zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dějepis
Občanská výchova
MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá, Objevujeme
Evropu a svět

multikulturního sloţení regionu
 zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce
hospodářství
 lokalizuje na mapách hlavní regionální surovinové
a energetické zdroje
 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
 porovnává státy regionu a zájmové integrace států
regionu na základě podobných a odlišných
znaků
 lokalizuje na mapách hlavní aktuální geopolitické
změny a politické problémy v konkrétních
oblastech regionu
 Popíše hlavní změny struktury
socioekonomických podmínek v novodobé
historii jednotlivých regionů

28 - 32 hod.

Česká republika










Poloha ČR
Přírodní poměry ČR
Společenské a hospodářské prostředí ČR
Regiony ČR
Postavení ČR ve světě
Jihomoravský kraj
Region Ţidlochovicko
Nejbliţší okolí školy

 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle
bydliště a školy
 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, moţnosti 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
 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států

Dějepis
Občanská výchova
Biologie
MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

Zeměpis - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

18 - 22 hod.

8 - 12 hod.

Politická geografie

Krajina, příroda a ţivotní prostředí







Politické uspořádání světa a států
Formy vlád
Mezinárodní integrace
Problémové oblasti světa
Globalizace

 rozliší a porovná státy světa a jejich mezinárodní
integrační seskupení a organizace podle kritérií
vzájemné podobnosti a odlišnosti
 lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální
geopolitické změny s přihlédnutím
k historickému vývoji

Dějepis
Občanská výchova
MV - Fungování a vliv
médií ve společnosti
VDO – Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování






Krajina
Ţivotní prostředí
Vliv člověka na krajinu a ţivotní prostředí
Vliv ţivotního prostředí na člověka

 porovnává různé krajiny jako součást pevninské
části krajinné sféry
 rozlišuje na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin
 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů (biomy)

Biologie
Občanská výchova
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí
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5.8 Fyzika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Fyzika se vyučuje v dotaci 2 hodiny týdně v primě, sekundě, tercii a kvartě.
Obsah předmětu navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na stupni prvním. Patří do oblasti Člověk a
příroda společně s chemií a biologií. Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP ZV, dále část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět
práce RVP ZV – okruhu Práce s laboratorní technikou. I v niţších ročnících osmiletého gymnázia lze realizovat tematické okruhy průřezových
témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV a Environmentální
výchova RVP GV, Multikulturní výchova RVP GV a Mediální výchova RVP GV.Součástí vzdělávacího obsahu je v tercii a kvartě obsah oblasti
Člověk a svět práce. Vyučování probíhá ve specializované učebně fyziky.
Obsahově se fyzika člení do několika oblastí, které pokrývají široké spektrum přírodních jevů. Vyučování fyziky ţákům poskytuje
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem, nabízí dobrodruţství poznávání a chápání okolního světa.
Dává jim potřebný základ pro lepší porozumění a vyuţívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běţném ţivotě. Hlavní
důraz je kladen na praktické činnosti realizující se formou pokusů, experimentů či měření a co nejuţší propojení s podmínkami v reálném ţivotě.
Fyzika se snaţí podporovat samostatné a otevřené myšlení ţáků, umoţňuje jim kriticky se zamýšlet nad zadanými problémy souvisejícími s
přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní názory. V neposlední řadě vede ţáky k pochopení sloţitosti a komplexnosti vztahů člověka a
přírodního prostředí a rozvíjení environmentálního povědomí.
Ve fyzice se snaţíme o rozvoj většiny ţivotních kompetencí, převládajícími jsou řešení problémů, tvořivost, učení, komunikace,
spolupráce a zdraví. K jejich dosahování volíme takové formy a metody výuky, které ţákům umoţňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o
aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost realizující se formou problémového vyučování, skupinové a laboratorní práce.
Výchovně - vzdělávacích cílů se snaţíme dosahovat s ohledem na individuální osobnosti ţáků.Ţákům se zájmem a nadáním umoţňujeme
individuální rozvoj například zadáváním sloţitějších problémových úkolů, přípravou pokusů a podobně. Nejlepším prostředkem k tomu je
vyuţití přirozené soutěţivosti dětí například v korespondenční fyzikální soutěţi, fyzikální olympiádě, popř. v drobných soutěţích během
školního roku – např. o nejlepší krystal soli, o nejlepší přesýpací hodiny v primě, o nejlepší nehomogenní plavidlo v sekundě, popř. nejlepší
elektromotor v kvartě.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou, která slouţí současně i jako fyzikální laboratoř, je opatřena
rozvodem stejnosměrného a střídavého napětí 12 V, síťového napětí 230 V a rozvodem plynu. Velkou předností je skutečnost, ţe všechny hodiny
fyziky jsou vyučovány v této odborné učebně vybavené dataprojektoreom s napojením na vizualizér a PC s přístupem na internet.
Ve vyučování fyzice mají ţáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů, o souvislostech s ostatními přírodovědnými
obory a získat základy pro případné další studium přírodovědného zaměření.
Charakteristickým rysem předmětu jsou jeho významné souvislosti se všemi přírodovědnými předměty. Ţák je veden k tomu, aby
zejména
- chápal, ţe přírodní jevy mají fyzikální příčiny,
- rozuměl různým typům fyzikálních dějů, uměl tyto znalosti aplikovat,
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-

vyuţíval matematický aparát pro odvození jednoduchých fyzikálních vztahů,
aplikoval své znalosti při provádění praktických měření.

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí žáků:
- dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví i za zdraví ostatních, zdůrazňuje zásady prvnípomoci
v případě úrazu – kompetence občanské
- vede žáky k tomu, aby řešili fyzikální úlohy jak samostatně, tak ve spolupráci ve skupině – kompetence k řešení problémů
- podněcuje zvídavost a řídí diskuse nad řešeními, hledání řešení, vede žáky k prezentacím vlastních postupů řešení – kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské
- podněcuje žáky zpracovávat projekty s fyzikální tématikou, výsledky prezentovat formou ústního referátu doplněného fotodokumentací nebo
jiným vhodným materiálem na PC a v následné diskusi zpracování obhájit – kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů
- klade důraz na mezipředmětové vztahy a uvádění poznatků do souvislostí – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů
- střídá různé metody a formy práce - kompetence k učení
- poskytuje prostor pro práci ve skupinách – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní
- pracuje ve třídě s chybou - kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální
- podporuje účast v soutěžích - kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní
- vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech - kompetence občanské, kompetence k podnikavosti
- vede žáky k sebekontrole a sebeovládání - kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní
- klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu – kompetence
komunikativní, k řešení problému, sociální
- vede k hodnocení a sebehodnocení žáků - kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní
- oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií - kompetence sociální a personální
- vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky - kompetence občanské, sociální a personální

Fyzika - prima
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY












25 - 30

Vlastnosti látek a těles



Stavba látek: látky pevné, kapalné a
plynné
Vzájemné působení těles: síla,
gravitační síla a gravitační pole, měření
síly
Částicová stavba látek: vzájemné
silové působení částic, atomy a
molekuly
Elektrické vlastnosti látek:
elektrování těles, elektrické pole
Magnetické vlastnosti látek: magnety
přírodní a umělé, magnetické póly,
magnetické pole,mag. pole Země,
magnetizace látky


















20 - 25

Měření fyzikálních veličin






Měření fyzikálních veličin: délka,
základní, jednotka, odvozené jednotky,
objem, hmotnost
Hustota
Výpočet hmotnosti a objemu
Jednotky času, měření času
Teplota: změna objemu pevných,
kapalných a plynných těles při
zahřívání a ochlazování měření teploty,
změna teploty vzduchu v průběhu času

88








umí vysvětlit rozdíl mezi vlastnostmi látek
pevných, kapalných a
plynných
rozlišuje termín těleso a látka.
umí na příkladech objasnit, kdy dochází k
vzájemnému silovému
působení těles, chápe důleţitost působení
gravitačního pole Země
na ţivot na této planetě
umí změřit siloměrem velikost síly.
dovede vysvětlit a pokusně dokázat jev –
difuzi
umí objasnit pomocí částicové stavby
rozpínavost plynů, tekutost
kapalin i plynů a stálý tvar krystalických
látek
zná sloţení atomu
umí vyhledávat prvky v periodické
soustavě prvků
chápe rozdíl mezi atomem, molekulou,
prvkem a sloučeninou.
umí elektrovat těleso třením, dotykem a
tento jev vysvětlit
umí určit, jak se budou k sobě navzájem
chovat elektrovaná
tělesa
chápe shodné i odlišné vlastnosti silového
gravitačního a
elektrického pole.
umí odlišit na magnetu magnetické póly,
netečné pásmo
umí pokusně znázornit magnetické pole a
znázornit indukčním
čarami
umí pouţívat kompas k určování světových
stran
umí pouţívat kompas k určování světových
stran.
umí změřit rozměry obdélníkové plochy i
hranolů
umí určit objem tělesa odměrným válcem i
výpočtem
ovládá určení hmotnosti tělesa
laboratorními váhami
volí při všech činnostech vhodné měřidlo
umí minimalizovat chyby vzniklé při
měření.

Biologie, zeměpis
PT - OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita

Matematika
Biologie
Matematika
PT - OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita
PT - EGS – Evropa a svět
nás zajímají
PT - EV – lidské aktivity a
problémy ţivotního
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Elektrický proud




Elektrický proud: elektrický obvod
elektrický proud a napětí, vodiče a
izolanty, účinky el. proudu, uţívání
elektrických spotřebičů
Magnetické pole cívky s proudem:
měření el. prouduelektromagnet a jeho
uţití
Nerozvětvený a rozvětvený
el. obvod
Bezpečné zacházení s el. zařízením:
první pomoc při úrazu el. proudem












umí určit hustotu pevného i kapalného
tělesa na základě
změřených veličin
umí pouţít odvozeného vzorce pro výpočet
hustoty k výpočtu
umí změřit čas stopkami
ovládá převádění jednotek času, hmotnosti i
objemu.
umí vysvětlit důsledky změn objemu těles
při změnách teploty
umí změřit teplotu kapalného tělesa a
tělesnou teplotu
umí z naměřených hodnot sestrojit graf.
zná základní elektrické schematické značky
umí sestavit jednoduchý el. obvod
chápe význam el. veličin- napětí, proud,
pracuje s jednotkami
těchto veličin
posuzuje, zda daná látka je izolant, vodič,
zná vyuţití
zdůvodňuje tepelné účinky el. proudu a
usuzuje na vyuţití a
důsledky tohoto jevu
zná zásady správného uţívání el.
spotřebičů.
uvědomuje si souvislost el. a mag. jevůdovede pouţít měřící přístroje
nalézá moţnosti vyuţití elektromagnetu.
rozlišuje nerozvětvený a rozvětvený el.
obvod
zdůvodňuje základní vlastnosti seriového a
paralelního zapojení spotřebičů.
zná a dodrţuje pravidla bezpečnosti
zná pravidla první pomoci
zná organizaci první pomoci ve škole.

prostředí, vztah člověka k
prostředí

Biologie, Matematika
PT - OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání

Fyzika - sekunda
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY








25 - 35

Pohyb a síla




Pohyb a klid tělesa: pohyb a klid
tělesa vzhledem
k vztaţné soustavě
pohyb posuvný a otáčivý
přímočarý a křivočarý pohyb částic
Rovnoměrný a nerovnoměrný
Pohyb: rychlost rovnoměrného
pohybu, odvození vzorce pro výpočet
rychlosti, jednotky rychlosti a převodní
vztahy, výpočet průměrné rychlosti,
graf přímé úměrnosti dráhy a časupři
rovnoměrném pohybu
Síla: vzájemné silové působení,
gravitačnísíla a hmotnost, znázornění
síly, skládání sil, těţiště, posuvné
účinky síly, Newtonovypohybové
zákony
Otáčivé účinky síly: rovnováha na
páce, uţití páky v praxi, kladka volná,
pevná, kladkostroj



















20 - 25

Mechanické vlastnosti plynů





Tlak:tlaková síla, tlak, tlak v praxi
Tření, třecí síla v praxi
Mechanické vlastnosti kapalin:
přenášení tlaku v kapalinách, Pascalův
zákon a uţití jeho výsledků, působení
gravitační síly na kapalinu
v klidu - hydrost. tlak. síla,
hydrostatický tlak, Archimedův zákon,
vztlaková síla
Mechanické vlastnosti plynů:
Archimedův zákon pro plyny
měření atmosferického tlaku,
manometry
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chápe pojem relativní v souvislosti s klidem
a pohybem těles
umí popsat a odlišit pohyb podle tvaru
trajektorie.
odlišuje pohyb rovnoměrný od pohybu
nerovnoměrného
ovládá vzorec pro výpočet rychlosti, dráhy
a času
umí vypočítat průměrnou rychlost
nerovnoměrného pohybu tělesa
uţívá grafu k zjišťování rychlosti i dráhy a
času.
chápe souvislost mezi gravitační silou
Země a hmotností tělesa
umí určit výslednou sílu, která působí na
těleso
umí určit experimentálně těţiště tělesa
ovládá jednoduché vysvětlení
Newtonových pohybových zákonů.
chápe význam jednoduchých strojů v denní
praxi.
výpočtem určuje velikost tlaku, tlakové síly
i plochy
chápe tlak jako fyzikální veličinu, kterou
lze měnit podle potřeby.
umí experimentálně určit velikost třecí síly
určuje, kdy je nutné třecí sílu zvětšit a
zmenšit.
chápe význam Pascalova zákona v
souvislosti s hydraulickými
zařízeními
umí vysvětlit důsledky působení gravitační
síly Země na kapalinu
výpočtem určuje velikost hydrostatického
tlaku
určuje velikost vztlakové síly v kapalině
výpočtem i
experimentálně
umí aplikovat Archimédův zákon i pro
plyny
umí objasnit Torricelliho pokus
chápe podstatu tlakoměrů.

Zeměpis - pohyb planet
kolem
Slunce, pohyb Slunce v
Mléčné
dráze
Matematika – měření délky,
úlohy o pohyb, přesnost při
rýsování
úseček, konstrukce
rovnoběţníků
Výtvarná výchova –
mechanické
hračky – těţiště, zakreslení
pracovních nástrojů
Informatika – moţnost
zpracování údajů na
počítači, tabulky, grafy na
počítači
PT - OSV – Rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita

Matematika – určení
neznámého čísla
trojčlenkou, rovnicí, práce s
desetinnými
čísly, jednotky obsahu
převodní vztahy
Zeměpis – atmosféra Země,
meteorologie –předpovědi
počasí
PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostředí
Internet - uţitíhydraul.
zařízení
Internet - potápěči,výzkumy
mořských hlubin
PT - EV – Vztah člověka k
prostředí
Internet - námořní doprava
PT - EGS – objevujeme
Evropu
a svět




8 - 10

Světelné jevy

Světlo a jeho vlastnosti: světelné
zdroje, rychlost světla, přímočaré šíření
světla, stín, fáze Měsíce, odraz světla,
zrcadla, lom světla, čočky, rozklad
světla, barva těles






rozlišuje různé světelné zdroje a optická
prostředí
dává do souvislosti rychlost světla a
astronomické jevy
zdůvodňuje důsledky přímočarého šíření
světla
zná zákony odrazu a lomu světla, nachází
různá vyuţití těchtojevů
umí rozloţit světlo pomoci hranolu,
zdůvodňuje barvu těles aprostředí
popisuje jevy z přírody, které jsou
důsledkem rozkladusvětla.

Zeměpis
PT - EGS – Evropa a svět
nás zajímají
PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostředí

Fyzika- tercie
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




25 - 30

Práce, energie, teplo




Práce, výkon, účinnost
Energie: pohybová a polohová energie,
přeměna pohybové a polohovéenergie
Vnitřní energie tělesa: teplo, tepelná
výměna
Změny skupenství látky: tání a tuhnutí,
vypařování, var, kapalnění, pístové
spalovací motory
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aktivně pouţívá vzorce pro výpočet mech.
práce a výkonu
rozlišuje pojmy příkon a výkon
chápe význam účinnosti.
umí určit, na čem závisí velikost pohybové
energie tělesa
početně určuje velikost
polohové energie.
chápe, za jakých podmínek dochází k
jednotlivým změnám
skupenství
dokáţe aktivně pracovat s fyzikálními
tabulkami
dovede vysvětlit činnost pístových
spalovacích motorů

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Matematika – opak.
procenta
PT - OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita
Chemie – částicové sloţení
látek
PT - OSV – Rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita
PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka
k prostředí




20 - 25

Elektrické jevy


8 - 10

Zvukové jevy


5-8

Počasí kolem nás


Elektrické vlastnosti látek:
elektrický náboj, elektrické pole,
elektroskop, jednotka elektrického, náboje,
vodič a izolant v elektrickém poli,siločáry
elektrického pole
Elektrický proud a napětí
el. proud a napětí a jejich měření
Ohmův zákon
elektrický odpor, zapojení spotřebičů za
sebou, zapojení spotřebičů vedle sebe,
elektrická práce, energie, výkon

Zvuk a jeho vlastnosti
zvukový rozruch, šíření zvuku, výška tónu
ucho jako přijímač zvuku
nucené chvění, rezonance
odraz zvuku

Meteorologie
počasí kolem nás
atmosféra Země a její sloţení
základní meteorologické jevy a jejich
měření
znečišťování atmosféry
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umí vysvětlit působení elektrického pole na
vodič i izolant
chápe analogie i odlišnosti gravitačního a
elektrického pole.
ovládá zapojení ampérmetru do obvodu a
určí velikost proudu
umí změřit velikost elektrického napětí
různými typy měřičů
umí vysvětlit elektrický odpor jako
vlastnost vodiče
dovede zapojovat spotřebiče a vyuţívat
odlišnosti zapojení
zná různá vyuţití elektrické energie
navrhuje úsporná opatření ve škole i doma
při vyuţívání el. energie člověkak prostředí
umí vysvětlit příčiny vzniku a šíření zvuku
vysvětluje souvislost mezi výškou tónu a
frekvencí
navrhuje způsoby ochrany před hlukem,
posuzuje nebezpečnosthlučného prostředí
umí zdůvodnit vyuţití rezonance
popisuje jevy, které souvisí s odrazem
zvuku.

umí určit základní meteorologické prvky
chápe nutnost ochrany ovzduší.

PT - OSV – Rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita, lidské
aktivity
a problémy ţivotního
prostředí

Biologie – různé způsoby
vnímání
zvuku u ţivočichů
PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostřed
Zeměpis
Biologie
PT - EGS – Evropa a svět
nás
zajímají
PT - EV – Lidské aktivity a
problémy
ţivotního prostředí, vztah
člověka k
prostředí

Fyzika - kvarta
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


10 - 15

Elektromagnetické jevy




5 - 10

5-8

10 - 12

3

Střídavý proud

Vedení elektrického proudu
v kapalinách a plynech

Vedení elektrického proudu v
polovodičích

Bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními

Elektromagnetické jevy: magnetické
pole cívky, kterouprochází el. proud
elektromotor v obvodu
Elektromagnetická indukce: změna
magnetického pole cívky



časový průběh stříd. napětía proudu,
transformátory
rozvodná elektrická síť




el. proud v kapalinách
el. proud v plynech




polovodičové materiály a jejich vyuţití
dioda, tranzistory




Elektrické spotřebiče v domácnosti
Ochrana a první pomoc při úrazu
elektrickým proudem

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

určuje severní a jiţní pól cívky, kterou
prochází el. proud
umí vysvětlit činnost elektromotoru
umí vysvětlit podstatu elektromagnetické
indukce.

PT - OSV – Rozvoj
schopnosti
poznávání, kreativita
PT - EGS – Evropa
a svět nás zajímají

objasňuje vznik střídavého napětí i činnost
generátorů
umí vysvětlit činnost transformátoru
chápe princip výroby elektrické energie.

PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostředí
Chemie
PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostředí











rozlišuje pokusně vodič od izolantu a
polovodiče
umí vysvětlit podstatu vedení el. proudu v
různých látkách





umí zapojit diodu v propustném a závěrném
směru
umí jednoduše vysvětlit tranzistorový jev.





dodrţuje zásady bezpečné práce s
elektrickými zařízeními


3-5

Elektromagnetické záření




Elektromagnetické vlny a záření
Zdroje záření
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umí jednoduše vysvětlit rozdílné
vlastnosti elektromagnetických vln o
různých vlnových délkách a jejich
vyuţití v praxi

Chemie
PT - EV – Llidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostředí

Chemie

VZ- rizika ohroţující zdraví
a jejich prevence (úraz el.
proudem)

ENV- člověk a ţivotní
prostředí




8 - 10

Světelné jevy a jejich vyuţití






12 - 15

5 - 10

Jaderná energie

Země a vesmír




Základní pojmy optiky: Optika zdroje
světla, šíření světla,rychlost světla,
Slunce –přirozený zdroj světla i tepla
Odraz světla: zákon odrazu světla,
zrcadla dutá i kulová
Lom světla, čočky
Rozklad světla










Radioaktivita
vyuţití jaderného záření, jaderná
energetika, ochrana před zářením





Sluneční soustava a naše Galaxie
kosmický výzkum
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rozliší mezi zdrojem světla a tělesem,
které světlo pouze odráţí,
umí vysvětlit zatmění Slunce a Měsíce
umí vyslovit zákon odrazu světla
umí zobrazit obraz předmětu vytvořený
různými typy zrcadel.
umí vysvětlit, proč dochází k lomu světla
chápe rozdíly mezi obrazy předmětů
vytvořené spojkou a rozptylkou
umí objasnit, jak lze pomocí čoček
odstranit krátkozrakost a dalekozrakost
umí vysvětlit pojem radioaktivita
umí odlišit vlastnosti různých druhů
záření
chápe význam vyuţití jaderné energie
dokáţe vysvětlit nebezpečí zneuţití
jaderné energie.

umí určit tělesa, která tvoří sluneční
soustavu s hlavním zaměřením na
planety
-umí objasnit význam kosmického
výzkumu pro lidstvo

Biologie – lidské oko
Zeměpis

PT - EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, vztah
člověka k prostředí

Zeměpis
PT - EGS – Evropa
a svět nás zajímají

5.9. Chemie
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu se realizuje vzdělávací oblast Člověk a příroda - vzdělávací obor chemie. Ve 3. a 4. ročníku je realizována vzdělávací oblast
Člověk a svět práce.
Předmět chemie je vyučován ve 2. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně v rozsahu témat RVP ZV, ve 3. a 4. ročníku v časové dotaci
1,5 hodiny týdně. Do předmětu je ve 3. a 4. ročníku integrována vzdělávací oblast Člověk a svět práce v časové dotaci 0,5 hodiny týdně.
Laboratorní práce probíhají v kontextu s učivem vţdy tak, aby demonstrovaly probíranou látku. Studenti pracují samostatně či v malých
skupinách. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené didaktickou technikou. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda, z
průřezových témat se v chemii realizují zejména témata environmentální výchovy (lidské aktivity a související problémy ŢP, vztah člověka k
prostředí, člověk a zdraví), dále OSV (vnímání, tvořivost, komunikace, spolupráce, rozhodování, to vše zejména ve skupinové a projektové
práci), chemie také navazuje na témata fyziky, biologie.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka je zaměřena především na tyto ţivotní kompetence - tvořivost, komunikace, řešení problémů, práce, zdraví. Pouţívanými
metodami a formami výuky jsou výklad, demonstrační experimenty, ţákovské experimenty, referáty, hry, skupinová práce; u starších studentů
pak také samostatná práce s literaturou, s počítačem, tvorba projektů a ročníkových či seminárních prací. Vyučování chemie vede ţáky k
poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich kaţdodenního ţivota. Ţáci získávají informace o bezpečném
a účelném zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Výuka je cílevědomě řízena tak, aby ţáci
postupně získávali základní poznatky z různých oborů chemie; osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických
reakcí, s prováděním jednoduchých chemických pokusů a učili se nacházet vysvětlení chemických jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět
je do širších souvislostí s praktickým vyuţitím; poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi, byli seznamováni s mnohostranným vyuţitím
chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti (v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výţivě člověka).
Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k rozvoji poznávacích schopností ţáků. Učí je hledat příčinné
souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody a s praktickým ţivotem.
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Chemie – sekunda

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

2-3

Předmět studia chemie
Látky
Pozorování, pokus

UČIVO








3-4

2-3

2-3

4-5

Chemická laboratoř
Bezpečnost práce

Chemické látky a jejich
vlastnosti

Směsi

Roztoky






OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Vstupní motivace do studia chemie, proč  ţák ví, čím se chemie zabývá
se učit chemii
 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Vlastnosti látek
 zná rozdíl mezi pozorováním a pokusem
Základní laboratorní pokus
Základní postup poznávání přírody
 pracuje bezpečně s vybranými, běţně pouţívanými
látkami
Zásady bezpečné práce
Nebezpečné látky a přípravky, R-věty, S-  ovládá základní pravidla bezpečného chování
v chemii i v běţném ţivotě
věty a H-věty a P-věty
Obrázkové symboly na přípravcích v
 pracuje se základními laboratorními pomůckami,
domácnosti
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své
Chemické sklo a pomůcky
experimentální práce, zformuluje závěry, ke kterým
dospěl
Vlastnosti látek
Mimořádné události, havárie chemických  zná běţně nebezpečné látky a přípravky, obrázkové
provozů
symboly na přípravcích v domácnosti
 zná nové H a P věty






Chemické látka a jejich vlastnosti
Teplota varu
Teplota tání
Hustota




Různorodé směsi (suspenze, emulze,
pěna, dým, mlha)
Stejnorodé směsi






Závislost rychlosti rozpouštění
Příprava roztoku
Hmotnostní zlomek
Hmotnostní koncentrace roztoků

Usazování, odstřeďování
Filtrace, destilace
Sublimace, krystalizace
Extrakce, chromatografie
Voda – druhy, výskyt, pouţití, oběh

3-4

Oddělování sloţek směsi






2-3

Voda
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
F – pozorování, pokus,
skupenství látek

Člověk a práce
EV – nebezpečné látky a ŢP

 rozlišuje vlastnosti látek pozorováním (barva, lesk, F - vlastnosti tekutin
zápach, skupenství) a pokusem – teplota tání, varu, CH, F, Z, Bi - voda
hustota, rozpustnost, hořlavost, elektrická a tepelná
vodivost
 rozpozná chemické a fyzikální přeměny látek při
pokusech i u běţných známých dějů
 rozlišuje směsi a chemické látky
 rozliší typy různorodých směsí
M - výpočty
 správně pouţívá pojmy koncentrovaný, zředěný,
nasycený a nenasycený roztok
 vypočítá sloţení roztoků a připraví je v laboratoři a
v běţném ţivotě
 vysvětlí vliv teploty, míchání a plošného obsahu na
rychlost rozpuštěné pevné látky
 vysvětlí princip usazování, odstřeďování, filtrace,
destilace, sublimace, krystalizace, extrakce,
chromatografie
 prakticky provede filtraci a destilaci a uvede
příklady vyuţití v praxi
 rozliší různé druhy vod podle obsahu minerálních F – vlastnosti kapalin, voda

3-4

3-4

Vzduch

Atomy a molekuly
Prvky a sloučeniny

8-9

Vlastnosti prvků
Kovy
Polokovy
Nekovy

6-7

Chemické reakce

5-6

Dvouprvkové sloučeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Názvosloví




Destilovaná voda
Čištění vody







Atmosféra – vzduch
Vlastnosti kyslíku
Zkapalnění vzduchu
Hoření – plamen
Oxidace

látek a uvede příklady výskytu a vyuţití
Bi – voda, základní podmínka
 uvede způsoby získávání pitné vody, objasní princip ţivota
EV – znečištění vody, zdroje,
vodárny
význam vody v ŢP, čistička
 uvede a zhodnotí příklady znečišťování vody
objasní princip čištění vody v čistírně odpadních vod
F – vlastnosti plynů
 uvede sloţení vzduchu, zdroje nečistot
Z – atmosféra
 objasní pojmy teplotní inverze, smog
Bi – sloţení a význam
 uvede způsob získávání sloţek ze vzduchu
vzduchu (kyslíku)
 vysvětlí význam kyslíku pro člověka a v průmyslové EV – problémy související se
výrobě
znečištěním vzduchu (emise
 uvede způsob přípravy kyslíku v laboratoři
CO2, skleník. efekt, úbytek
 popíše vlastnosti kyslíku
ozonu, kyselé deště, vznik
 vysvětlí pojmy hoření, oxidace, hořlaviny, teplota, alergií…)
EV – bezpečnost a ŢP
vznícení
 seznámí se s ručním hasícím přístrojem







Atom, jádro a obal
Uspořádání částic ve skupenství
Periodická soustava prvků
Molekula
Prvky v periodické soustavě prvků








Periodický zákon
Vlastnosti a pouţití prvků
Nukleonové číslo
Chemické slučování
Izotop, nuklid
Dělení prvků: kovy, nekovy, polokovy,
slitiny





Chemické rovnice
Zákon zachování hmotnosti
Chemické slučování



Halogenidy – oxidační číslo, podvojné
chemické názvosloví
Praktický význam např. NaCl, KCl
Oxidy - oxidační číslo, názvosloví,
vlastnosti a praktické vyuţití vybraných
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 pouţívá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a
pojmy uţívá ve správných souvislostech
 orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich moţné
vlastnosti
 zná význam elektronegativity a její vliv na
chemickou vazbu
 zapíše jednoduché schéma vzniku chemické vazby
 pouţívá vybrané názvy a značky chemických prvků
 uvede způsoby přípravy, výroby, vlastnosti a pouţití
nejběţnějších prvků (vodík, alkalické kovy, ţelezo,
hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, rtuť, kyslík, síra,
uhlík, fosfor, dusík, chlor)
 zapíše jednoduché schéma vzniku chemické vazby
 orientuje se v periodické soustavě prvků, rozliší
kovy, polokovy, nekovy
 vysvětlí umístění prvků v periodické soustavě,
objasní periodický zákon
 vysvětlí pojem chemické reakce, chemické rovnice,
reaktanty, produkty, chemický rozklad, slučování
 upraví zápis chemického děje na chemickou rovnici
 uvede základní faktory ovlivňující chemickou reakci
 pouţívá oxidační čísla k psaní a čtení vzorců
dvouprvkových sloučenin halogenidů, oxidů a
sulfidů
 popíše vznik, vlastnosti a pouţití vybraných
prakticky významných dvouprvkových sloučenin

EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního prostředí

EV - Vztah člověka k
prostředí
Z - průmysl ČR, podnebí,
klima

oxidů
Sulfidy – názvosloví, nejznámější
nerosty, pyrit, galenit, sfalerit














Kyseliny, hydroxidy
Kyselost a zásaditost vodných roztoků,
indikátory, pH
Neutralizace

Názvosloví kyselin a hydroxidů
Kyseliny, hydroxidy - vlastnosti, pouţití 



5-6

Kyselost a zásaditost





2-3

Soli



Názvosloví a vlastnosti solí, pouţití



opakování

4-5

(SO2, NO, NO2, CO, CO, CaO, Fe2O3, SiO2,
Al2O3, ZnS, PbS, NaCl, KCl)
dokáţe vysvětlit princip sráţecích reakcí (např. při
vzniku halogenidů stříbra)
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na
ţivotní prostředí a navrhne opatření, jak jim lze
předcházet
vysvětlí princip kyselosti/zásaditosti sloučenin
pouţívá pojem neutralizace ve správné souvislosti
seznámí se s pH papírkem pouţívá jej
poskytne první pomoc při poleptání kyselinou nebo
zásadou
zapíše a přečte vzorce kyselin, solí, hydroxidů
zapíše chemickou rovnici neutralizace
zná vlastnosti, pouţití a způsob výroby
nejběţnějších kyselin, hydroxidů a solí

Člověk a práce
EV – nebezpečné látky a ŢP
Vztah člověka k prostředí
Z- průmysl

 zapíše a přečte vzorce solí
 zná nejběţnější pouţívané soli

Chemie – tercie

HODINOVÁ
DOTACE

6-7

3-4

4-5

TÉMA

Základní chemické
veličiny

Molární koncentrace

Redoxní reakce

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA






Látkové mnoţství, relativní hmotnost
Hmotnostní zlomek
Objemový zlomek
Výpočty




Molární koncentrace
Výpočty






Oxidace, redukce
Oxidační a redukční činidlo
Typy redoxních reakcí
Redoxní vlastnosti kovů
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 vysvětlí základní veličiny v chemii, vztahy mezi
nimi a pouţívá je při výpočtech z chemických
rovnic (relativní hmotnost, molární hmotnost,
molární objem, počet částic, látkové mnoţství
 pracuje s chemickou tabulkou
 pouţívá vztah mezi molární koncentrací a
látkovým mnoţstvím
 pouţívá molární koncentraci i při výpočtech
z jednoduchých rovnic
 dokáţe vysvětlit redoxní reakce na základě
změny oxidačních čísel
 zná rozdíl mezi oxidačním a redukčním činidlem
 pouţívá zkrácenou řadu reaktivity kovů k zápisu
jednoduchých chemických reakcí rovnicemi

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Mat - výpočty

Mat - výpočty

1-2

Získávání kovů z rud
Výroba ţeleza

3-4

Elektrolýza

1-2

Chemické reakce a teplo

2-3

1-2

5-6

Paliva,
Získávání energie

Jaderná energie

Organické sloučeniny
Uhlovodíky




Výroba surového ţeleza, oceli
Recyklace






Elektrolýza roztoku
Katoda
Anoda
Akumulátor




Chemické reakce
Teplo, energie




Paliva (Uhlí, Ropa, Zemní plyn)
Skleníkový efekt






Jaderná energie
Radioaktivita
Jaderná elektrárna
Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje
energie







Uhlovodíky
Názvosloví, struktura, vlastnosti
Vyuţití uhlovodíků
Automobilismus
Význam a dopad na ŢP

99

 porovná prakticky reaktivitu některých kovů
 pouţívá zkrácenou řadu reaktivity kovů
 z periodické soustavy dokáţe posoudit oxidační
vlastnosti
 vysvětlí princip výroby kovů z rud pomocí
redukčního činidla, uvede významné rudy
 popíše výrobu ţeleza ve vysoké peci a výrobu
oceli v peci a konvertoru, zapíše jednoduché
rovnice reakcí
 uvede faktory ovlivňující korozi a způsoby
ochrany
 popíše elektrolýzu vodného roztoku chloridu
sodného
 porovná princip galvanického článku a
elektrolýzy
 uvede způsoby vyuţití v průmyslu, vysvětlí
princip galvanického pokovování, elektrolýzy
 zapíše chemicky děje probíhající na elektrodách
při elektrolýze roztoku a taveniny
 správně pouţívá pojmy teplo, exotermické a
endotermické, molární teplo reakce
 zhodnotí vyuţívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska dlouhodobého udrţení ţivota
na zemi
 dokáţe objasnit potřebu obnovitelných zdrojů
 objasní princip skleníkového efektu a jeho dopad
na ŢP
 vysvětlí pojmy v jaderné energii
 uvede zdroje energie tepelné, elektrické k pohonu
motorových vozidel (vyčerpatelné,
nevyčerpatelné)
 posoudí moţnosti vyuţití bionafty, bioplynu,
ethanolu, geotermální energie, jádra atomu jako
zdrojů energie
 objasní vlastnosti uhlíku v organických
sloučeninách – čtyř-vaznost, typy řetězců, typy
vazeb, typy vzorců
 vysvětlí princip názvosloví uhlovodíků
 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti, pouţití
 vysvětlí princip zpracování ropy, podstatu
krakování petroleje
 zamyslí se nad vlivem automobilismu na ŢP
 chemickou rovnicí zapíše přeměnu CO a NO ve

EV – Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí

F – vedení el. proudu
v látkách, zdroje napětí –
články
EV – sloţení článků a dopad
na ŢP
Lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

EV – význam recyklace
kovových surovin,
energetická náročnost výrob
kovů, skleníkový efekt
Lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
EV – okruh Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí

EV – zvyšování obsahu
CO2 a dalších plynů
v atmosféře, skleníkový
efekt
Lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

6-7

1-2

Deriváty uhlovodíků

Plasty
Syntetická vlákna








Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty
Hydroxyderiváty
Karbonylové sloučeniny
Karboxylové kyseliny
Estery





Látky vytvořené člověkem
Plasty, vlastnosti, pouţití
Syntetická vlákna





Biogenní prvky
Fotosyntéza
Cukry (monosacharidy a
polysacharidy)
Tuky (lipidy)
Detergent
Bílkoviny










5-6

Významné látky
v organismech

















Katalyzátory
Enzymy
Vitamíny
Hormony



Chemizace



3-4

Katalyzátory
Enzymy
Vitamíny
Hormony

2-3

Chemický průmysl
Chemická výroba
a ţivotní prostředí

1-2

Chemie slouţí člověku
Uţitá chemie





Léčiva
Pesticidy
Detergenty

2-3

Chemické látky škodlivé



Drogy, alkohol, otravné látky

Výţivou ke zdraví



Chemie v kuchyni



opakování

2-3
4-5






výfukových plynech automobilů pomocí
katalyzátoru
vysvětlí pojem deriváty a umí je analogicky
odvodit
rozliší deriváty uhlovodíky, uvede jejich
vlastnosti, pouţití
vysvětlí škodlivost některých derivátů, zdravotní
rizika a škodlivost k ţivotnímu prostředí (freony,
alkohol)
vysvětlí pojmy polymer, polymerace, esterifikace
uvede nejběţnější pouţívané plasty a jejich
sloţení
diskutuje jejich výhody a nevýhody
posoudí vyuţívání různých látek v praxi
vzhledem k ŢP
rozlišuje biogenní a ostatní prvky, vyjmenuje
základní látky skládající ţivé organismy
ovládá rovnici fotosyntézy
uvede zdroje, význam a vlastnosti cukrů
uvede zdroje, vlastnosti tuků, slovně vyjádří
jejich vznik
vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin, slovně
vyjádří jejich sloţení
popíše výrobu a sloţení sodného mýdla
uvede význam pro rostlinný a ţivočišný
organismus a pro průmyslovou výrobu
uvede význam pro rostlinný a ţivočišný
organismus a pro průmyslovou výrobu
uvede nejběţnější enzymy
rozdělí vitamíny a zná jejich význam
zná význam hormonů v lidském těle
dokáţe vysvětlit jednoduché chemické výroby,
jejich dopad na ŢP

 posoudí vyuţívání látek v praxi vzhledem k ŢP a
zdraví člověka
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 seznámí se se zneuţíváním dopingových a
návykových látek
 zná běţně jedovaté látky
 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů v potravě a zhodnotí různé potraviny
z hlediska zdravé výţivy


EV – freony a jejich dopad
na ŢP
Lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

EV – okruh Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí

Bi - sloţení ţivé hmoty,
buňka Bi – zdravá výţiva

Bi – člověk

EV – okruh Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí, člověk a práce
EV – okruh Lidské aktivity
a problémy ŢP, člověk a
zdraví
EV – okruh Lidské aktivity,
člověk a zdraví
EV – okruh Lidské aktivity,
člověk a zdraví

Chemie – kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

5-6

Názvosloví

1-2

Stavba atomu

6-7

3-4

3-4

2-3
3-4

10-11

Obal

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 Názvy a vzorce chemických sloučenin
 Stavba jádra atomu
 Stavba elektronového obalu
 Významní vědci
 Kvantová čísla
 Elektronová konfigurace
 Stavba obalu a poloha v periodickém systému

Jádro
Radioaktivita







Radioaktivní záření
Radioaktivní rozpady
Elektronový záchyt
Poločas rozpadu
Jaderná elektrárna

Chemická vazba






Vazba kovalentní, polární, iontová
Vazba kovová
Vazba koordinačně kovalentní
Slabé vazebné interakce

Látkové mnoţství

Směsi

Roztoky

 Látkové mnoţství (Avogardova konstanta)
 Homogenní a heterogenní směsi, koloidy
 Krystalizace, destilace, elektrolýza,
chromatografie...
 Roztoky a jejich vlastnosti
 Dělení roztoků
 Sloţení roztoků
 Koncentrace roztoků
 Molární koncentrace
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 zapíše vzorcem a přečte vzorce chemických
sloučenin
 zná částice skládající atom, uvede vývoj znalostí
o atomu a některé významné badatele, kteří
přispěli k objasnění stavby atomu
 vysvětlí dualistickou povahu elektronu, princip
kvantování, el. poměry v obalu
 charakterizuje elektron kvantovými čísly
 uvede elektronovou konfiguraci prvku a její vliv
na vlastnosti atomu (počet vazeb, tvorba iontů)
 vysvětlí smysl uspořádání periodické tabulky
 zná sloţení jádra, proč jsou některé izotopy
prvků radioaktivní, tři druhy radioaktivního
záření, rozpadové řady
 uvede příklady vyuţití radioaktivity
 diskutuje problémy jaderné energetiky
 vysvětlí princip tvoření chemické vazby
 uvede základní typy vazeb a látky, v nichţ se
vyskytují
 uvede vliv vazby na vlastnosti sloučenin
 rozliší druhy vazeb
 uvede příklad kovové vazby a koordinační vazby
 zná všechny slabé interakce
 zná atomovou hmotnostní konstantu
 vysvětlí pojem látkové mnoţství
 rozezná heterogenní a homogenní směsi
 uvede způsoby oddělování směsí
 zná roztoky a jejich vlastnosti, dělení a sloţení
roztoků
 vypočítá jednoduché příklady z chemické
rovnice
 umí přepočítat molární a hmotnostní koncentraci

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

D – historie, badatelé

EV – zdroje energie, výhody
a nevýhody jaderné energie
moţnosti zneuţití jaderných
reakcí
F - radioaktivita

Mat - výpočty

6-7

4-5

8-9

Termodynamika

Kinetika

Chemické reakce







Hmotnostní a objemové procento
Ředění roztoků
Soustava
Stavové veličiny
Termochemické zákony






Teorie chemické reakce
Vliv koncentrace na průběh chemické reakce
Vliv teploty na průběh chemické reakce
Vliv katalyzátorů na průběh chemické reakce

 Klasifikace chemických reakcí
 Chemická rovnice
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 připraví ředěním roztok o poţadované
koncentraci
 ovládá základní pojmy v termodynamice
 zná stavové veličiny
 zná 1. a 2. termodynamický zákon
 ovládá kinetické teorie chemické reakce
 definuje rychlostní konstantu
 uvede faktory ovlivňující průběh chemické
reakce
 zná význam katalyzátoru
 rozezná typy chemických reakcí
 vypočítá stechiometrické koeficienty z ch. rovnic
 vypočítá mnoţství látek v reakci

F– veličiny

5.10 Biologie
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu biologie se realizuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda a vzdělávacího oboru Přírodopis RVP ZV. Je vyučován
v primě(2 hod. týdně), sekundě (2 hod. týdně), tercii (2 hod. týdně) a kvartě (1 hod. týdně). Výuka biologie probíhá v celé třídě najednou v
odborné učebně biologie. Učebně je vybavena mikroskopy, videotechnikou a interaktivní tabulí. Při laboratorních pracích jsou třídy dle potřeby
rozděleny na dvě skupiny.
Výchovné a vzdělávací strategie
Biologie úzce souvisí s ostatními obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda – s fyzikou (energie světla, sluch, zrak, fyzikální vlastnosti
minerálů), s chemií (fotosyntéza, chemické vlastnosti minerálů, stavba buněk, ochrana ţivotního prostředí) a se zeměpisem (rozšíření ţivočichů a
rostlin, biotopy, CHKO, národní parky). Z průřezových témat má biologie úzkou návaznost na environmentální výchovu (EV), multikulturní
výchovu (MKV) a osobnostní a sociální výchovu (OSV).
Při studiu by ţáci měli získat představu o podstatě ţivota, o jeho rozmanitosti, seznámí se se základy biologického systému. Jsou vedeni
k tomu, aby se dokázali orientovat v základních formách ţivé a neţivé přírody












Při výuce vyuţívá učitel postupy, metody a formy práce, které mají ţákům umoţnit:
Samostatně či ve spolupráci s ostatními žáky zkoumat přírodní jevy a děje a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod
(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování (kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální).
Formulovat a klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních jevů (které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního
prostředí i majetku) pozorovaných v přírodě nebo při laboratorní práci a hledat na ně adekvátní odpovědi (kompetence k řešení
problémů, kompetence komunikativní).
Hledat, navrhovat a používat další metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k hledání správných odpovědí na tyto otázky
více nezávislými způsoby (kompetence k řešení problémů).
Vyhledávat v různých pramenech potřebné informace, třídit je a propojovat (kompetence k učení, k řešení problémů).
Správně používat odbornou terminologii a užívat vhodnou literaturu - atlasy, klíče, učebnice (kompetence k učení).
Prezentovat své znalosti a výsledky své práce (kompetence komunikativní).
Posuzovat řešení problémů a odpovědi na různé otázky z hlediska jejich správnosti, jednoznačnosti a efektivnosti (kompetence k učení,
k řešení problémů).
Dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s mikroskopickými preparáty a živými přírodninami (kompetence pracovní).
Zapojovat se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí (kompetence
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sociální a personální).
Porozumět souvislostem mezi činností lidí a stavem přírodního a životního prostředí (kompetence občanská).
Poznávat souvislosti pozorování a provádění experimentů v biologii s ostatními, především přírodovědně zaměřenými, vzdělávacími
obory (kompetence k učení).
Používat osvojené metody při řešení problémů v biologii i v jiných oblastech jejich vzdělávání, pokud jsou tyto metody v těchto oblastech
aplikovatelné (kompetence k učení, k řešení problémů).

Biologie –prima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





6-7

10-12

5-6





Základní laboratorní postupy a metody
Protokol o experimentu
Základní laboratorní přístroje, zařízení a
pomůcky
Základy první pomoci při úrazu
Lupa
Mikroskop

Země a ţivot










Vznik a vývoj vesmíru, Země
Vznik a vývoj ţivota
Atmosféra
Hydrosféra
Biosféra
Projevy ţivota
Fotosyntéza
Dýchání

Třídění organismů, ekologické
vazby









Carl Linné
Taxonomické jednotky
Potravní vazby a vztahy organismů
Ekosystémy
Jednobuněčnost a mnohobuněčnost
Rostlinná a ţivočišná buňka
Pletivo, tkáň, orgán, soustava

Práce s laboratorní technikou
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vybere a prakticky vyuţívá vhodné pracovní
postupy, přístroje nebo pomůcky pro konání
pozorování, měření nebo experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích
své experimentální práce a vyvodí z ní závěry
vyhledá z dostupných informačních zdrojů
podklady, které mu pomohou provést danou
experimentální práci
dodrţuje pravidla bezpečnosti a ochrany majetku
vysvětlí, jak poskytne první pomoc při úrazu

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Práce s laboratorní
technikou – integrováno.
Téma se prolíná všemi
ročníky a je zařazováno
průběţně při vhodných
příleţitostech.

objasní význam jednotlivým geosfér pro vznik a
trvání ţivota
vysvětlí význam Slunce pro ţivot na Zemi
pochopí význam fotosyntézy a dýchání pro
organismy

Ze, Fy - Vrstvy Země,
vesmír a jeho vlastnosti,
planeta Země

vysvětlí nutnost taxonomie a objasní základní
taxonomické jednotky
seznámí se s členěním biologie
je schopen vysvětlit ekologické a potravní
vztahy
vysvětlí rozdíl mezi jedno a mnohobuněčností

EV - Ekosystémy

3-4

Bakterie a viry

3-4

Říše rostlin, podříše niţší rostliny






Základní formy ţivota
Buňka
Viry a bakterie
Sinice



Jednobuněčné a mnohobuněčné řasy:
červené, hnědé a zelené


4-5

Říše hub
Lišejníky








rozliší základní projevy a podmínky ţivota
je schopen srovnat buňku prokaryotickou a
eukaryotickou a objasní funkci hlavních
buněčných organel
popíše rozdíl mezi virem a bakterií
na příkladech z běţného ţivota osvětlí význam
virů a bakterií v přírodě

Výchova ke zdraví
EV – lidské aktivity a
problémy ŢP



objasní ekologický význam řas

EV - Ekosystémy



rozeznává některé z hlavních zástupců jedlých i
jedovatých hub a popíše hlavní znaky smrtelně
jedovatých hub
vysvětlí nebezpečí zneuţitelných druhů
jedovatých hub
objasní význam jednobuněčných hub
je schopen rozlišit pojem symbiont, parazit a
reducent
rozeznává základní druhy lišejníků
popíše postavení lišejníkův systému organismů
a vyvodí jejich význam pro houby i řasy
pochopí stavbu a činnost jednobuněčných
ţivočichů
seznámí se s principy třídění ţivočichů podle
jejich příbuznosti
pochopí význam mnohobuněčnosti
porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných
ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
vysvětlí nebezpečí nákazy vnitřními parazity
popíše způsob přenosu cizopasníků na člověka a
vysvětlí souvislost s osobní hygienou
vysvětlí hospodářský a ekologický význam
opaskovců a na příkladech vysvětlí pojmy
destruent a potravní řetězec
popíše místa výskytu členovců a jejich
přizpůsobení prostředí
vysvětlí jejich uţitek i nebezpečí pro člověka
vysvětlí metamorfózu u členovců




Stavba těla, funkce, rozmnoţování a význam
hub
Houby vřeckovýtrusné
Houby stopkovýtrusné
Stavba těla, funkce, rozmnoţování a význam
lišejníků











25

Prvoci a bezobratlí ţivočichové

Jednobuněční ţivočichové
Stavba těla, funkce, rozmnoţování a význam
ţahavců
ploštěnců
hlístů
měkkýšů
krouţkovců
členovců
ostnokoţců
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EV - Ekosystémy
Výchova ke zdraví

EV - Ekosystémy
Výchova ke zdraví

Biologie –sekunda




30

Strunatci
Pláštěnci, bezlebeční, obratlovci



Stavba těla, rozmnoţování, význam a hlavní
rozdělení do podkmenů:
 pláštěnci (salpy a sumky)
 bezlebeční alias kopinatci
 obratlovci
Stavba těla, rozmnoţování, význam a hlavní
zástupci

kruhoústých

paryb

ryb

obojţivelníků

plazů

ptáků

savců


















30

Říše rostlin, podříše vyšších rostlin







Stavba těla, funkce, rozmnoţování a
význam:
mechorosty
přesličky a plavuně
kapradiny
nahosemenné rostliny – květ, opylení,
oplození, semeno
krytosemenné rostliny - květ a květenství,
opylení, oplození, semeno, plod (stavba,
rozdělení, přenos a význam), přehled
nejvýznačnějších čeledí jednoa
dvouděloţných rostlin
význam rostlin a jejich ochrana
vyuţití rostlin
ochrana přírody a chráněná území v ČR
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popíše stavbu těla strunatců, vysvětlí jejich
odlišnosti od bezobratlých
porovná základní vnější i vnitřní stavbu
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci jejich
vybraných orgánů
vysvětlí rozdílnost přímého a nepřímého vývinu
porovná znaky různých modelových ryb a
zhodnotí jejich hospodářský význam
je schopen zhodnotit význam obojţivelníků
v přírodě a jejich důleţitost ochrany
určuje vybrané druhy našich i jinde ţijících
plazů
popíše, jak poskytnout první pomoc při uštknutí
zmijí
určí běţně ţijící ptáky
popíše význam ptáků v ekosystémech
popíše ţivot modelových druhů savců a jejich
přizpůsobení se prostředí a výţivě
popíše kostru, orgány a orgánové soustavy
modelových druhů savců
určuje typické zástupce z jednotlivých řádů
vyjmenuje některé z kriticky ohroţených
zástupců savců u nás i ve světě

EV – Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy
ŢP
Výchova ke zdraví

rozlišuje základní stavbu orgánů vyšších rostlin
a jejich účel
objasní ekologický význam lesa
pochopí význam základních druhů
hospodářských rostlin
vysvětlí nutnost ochrany přírody
popíše souvislost mezi rostlinnou buňkou,
pletivem a orgánem
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a
určuje jejich význačné zástupce pomocí odborné
literatury
odvodí na základě pozorování závislost a
přizpůsobení některých modelových rostlin
podmínkám prostředí

EV – Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy
ŢP
Výchova ke zdraví

Biologie – tercie

HODINOVÁ
DOTACE

10

50

TÉMA

Ekosystémy světa a ČR

Biologie člověka

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA










Les
Louka, pastvina, step
Pole, sady, zahrady, parky
Lidská obydlí
Rybník, jezero
Potok, řeka
Tropický les, savana, poušť, oceán
Polární oblasti
















Původ a vývoj člověka
Opěrná soustava
Pohybová soustava
Tělní tekutiny
Nakaţlivé choroby
Soustava dýchací
Soustava trávící
Soustava vylučovací
Kůţe
Soustava ţláz s vnitřní sekrecí
Soustava nervová
Soustava smyslová
Soustava rozmnoţovací
Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana
před nemocemi)
Zdravý ţivotní styl
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VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

lokalizuje jednotlivé ekosystémy
jmenuje ţivočichy a rostliny, které se zde
vyskytují
rozumí vztahům mezi nimi

EV – Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy
ŢP
Vztah člověka k prostředí

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla
vysvětlí jejich vztahy
orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
objasní vznik a vývin nového jedince od početí
aţ do stáří
rozlišuje příčiny, případně příznaky běţných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a
léčby
objasní význam zdravého způsobu ţivota
aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění
a jiném poškození těla
charakterizuje zdravý ţivotní styl a aplikuje jeho
zásady
charakterizuje odpovědné sexuální chování

Občanská výchova
MKV - Lidské vztahy,
Etnický původ,
Multikulturalita, Princip
sociálního smíru a solidarity

Biologie – kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




18 - 22

Geologie











Úvod do studia geologie
Litosféra
Nerosty
Horniny
Půda
Vznik ţivota na Zemi
Regionální geologie ČR







8 - 10

Ekologie










Úvod do ekologie
Podmínky ţivota na Zemi
Koloběh látek a energií
Ekologická rovnováha
Globální problémy lidstva
Ochrana přírody
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objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání ţivota
rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s pouţitím určovacích
pomůcek
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin i oběhu vody
porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
druhy v naší přírodě
rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné
události způsobené výkyvy počasí a dalšími
přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a moţné
dopady i ochranu před nimi

Zeměpis

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
ţivých a neţivých sloţek ekosystému
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

Zeměpis
MKV - Lidské vztahy
EV - Ekosystémy, Základní
podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí

5.11 Informatika a výpočetní technika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu informatika a výpočetní technika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Informatika a její aplikace RVP GV a je vyučován
v primě (1 hod. týdně), tercii (2 hod. týdně), kvartě (1 hod. týdně), kvintě (2 hod. týdně), sextě (2 hod. týdně). Třída se ve všech hodinách dělí na
skupiny.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna plně vybavená výpočetní technikou
Ţáci se zdokonalí v ovládání operačního systému počítače, naučí se systematicky pouţívat základní kancelářské a komunikační programy.
Při vyhledávání informací v prostředí internetu budou ţáci schopni ověřovat a vyhodnocovat informace z různých informačních zdrojů. Ţáci se
naučí základy práce s bitmapovými a vektorovými editory. Při tvorbě dokumentů se budou řídit základními typografickými a estetickými
pravidly. Naučí se základům publikování na www a zpracování videa. V posledním roce výuky budou pracovat na relativně dlouhodobých a
komplexních úkolech, při jejichţ řešení vyuţijí téměř veškeré dříve probrané učivo.
Ţák je veden k tomu, aby zejména:
- sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu,
- aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech ostatních vzdělávacích předmětech, zejména při zpracovávání dokumentů.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel podněcuje žáky ke sběru informací a orientace ve zdrojích informací – kompetence k učení, kompetence komunikativní.
Užívání výpočetní techniky – kompetence komunikativní, kompetence pracovní.
Učitel klade důraz na význam výpočetní techniky a digitálních technologií ve všech oblastech života – kompetence k učení, kompetence
sociální a personální.
Žáci mohou zpracovat projekt s tématikou z oblasti informatiky a výpočetní techniky.
Učitel vede žáky k samostatnosti, samostatnému používání, studiu a manipulaci s ICT
Učitel navozuje výukové problémy, vede žáky k jejich originálnímu a správnému řešení s využitím znalostí ICT
Učitel seznamuje žáky s uživatelským prostředím software a základními principy jeho ovládání
Učitel multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se žáky o teoretických tématech ICT
Učitel vede žáky k samostatné prezentaci výsledků své práce a studia
Učitel při vhodných činnostech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
Učitel vhodnými úkoly vede žáky ke správnému zacházení s informacemi
Učitel hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality a správnosti řešení
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Informatika a výpočetní technika - prima

HODINOVÁ
DOTACE

5-7 hodin

12-14 hodin

TÉMA

Základy práce s počítačem a
digitální technikou

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 opakování a synchronizace učiva za základní
školy
 software
 základy práce s operačním systémem
 hygiena při práci s počítačem
 uţivatelská digitální technika
 fotoaparát, kamera
 závady, problémy a jejich odstraňování
 bezpečnost při práci s digitální technikou, první
pomoc
 přihlašování do školní sítě
 popis systému a sítě, dostupná technika
 školní řád a další pravidla, legislativa ČR v
oblasti ICT
 základní pojmy
 jednotky a převody
 číselné soustavy, souvislost s logikou
 historie ICT
 základy HW počítače, V/V zařízení
 kompatibilita

Hardware
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 ovládá a pouţívá techniku a prostředky školní sítě,
sluţby sítě a ostatní dostupné vybavení v souladu
se školním řádem a obecně závaznými pravidly
 ovládá operační systém a systematicky pracuje
s aplikacemi
 instaluje a odinstalovává aplikace
 ovládá základní funkce digitální techniky,
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při
provozu digitální techniky
 propojuje vzájemně digitální zařízení, instaluje,
odinstalovává potřebný software
 dodrţuje základní bezpečnostní, hygienická
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou

celá informatika má vazbu
na Aj – odborná
terminologie, výslovnost,
počešťování anglických
termínů apod.
Člověk a svět práce
okruh Vyuţití digitálních
technologií – integrováno

 vyuţívá teoretické poznatky o funkcích
jednotlivých sloţek HW
 ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky
ICT
 řeší efektivně problémové situace funkce počítače
 rozumí pojmu informace
 zná základní jednotku informace a její násobky,
 zná kapacitu médií
 orientuje se v základních meznících vývoje
 výpočetní techniky
 zná základní typy počítačů
 zná základní vlastnosti: základní desky,procesoru
sběrnice
 zná základní rozšiřující karty
 orientuje se v základních portech a rozhraní PC
 zná základní vlastnosti RAM a ROM
 orientuje se v záznamových médiích: diskety,
karty, USB disky, CD, DVD (typy,
kapacita,princip záznamu)
 zná základní vlastnosti zobrazovací
soustavy(grafická karta, monitory CRT, LCD)
 zná základní princip tisku (tiskárny:
jehličkové,inkoustové, laserové)
 orientuje se v dalších perifériích PC (digitální

M, AJ, F – odborná
terminologie, výslovnost,
počešťování anglických
termínů, fyzikální principy
činnosti zařízení

fotoaparát, skener…)

8-10 hodin

Práce s internetem a mobilními
technologiemi

 vyhledávání a ověřování informací
 problematika autorských práv
 vývojové trendy v komunikačních
technologiích
 mobilní sluţby, tarify
 bezdrátové technologie
 Poštovní aplikace • Microsoft Outlook 2003

 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
 pouţívá informace z různých informačních zdrojů
a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
 pracuje uţivatelským způsobem s mobilními
technologiemi
 pracuje s E-mailem

Informace a komunikace
v cizích jazycích
Člověk a svět práce
okruh Vyuţití digitálních
technologií – integrováno

Informatika a výpočetní technika - tercie

HODINOVÁ
DOTACE

13-15 hodin

TÉMA

Tvorba prezentací

UČIVO



















OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

POWER-POINT
PREZENTAČNÍ MANAŢER
princip snímků
rozvrţení obrazovky
vzhled PowerPointu
reţimy zobrazení snímků
základní tvorba prezentace
zadávání textu
základní nastavení animací
nový snímek
vkládání grafických objektů
nastavení rozsáhlejších efektů
spuštění prezentace
vloţení dalších objektů do prezentace
vloţení grafu
tvorba vlastních prezentací
prezentace na vlastní téma
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 orientuje se v prostředí programu
 umí vytvářet jednoduché snímky (práce s textem v
textovém poli, vloţení grafiky,obrázku)
 umí nastavit základní animace objektů na snímku
 umí nastavit základní přechodové efekty snímku
 zná zásady pro vytváření správné prezentace
 umí vytvořit prezentaci na dané téma

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

vazba na jakýkoliv předmět,
nejlépe na rozsáhlejší
projektovou výchovu









14-16 hodin

Zpracování textů



































TEXTOVÝ EDITOR MS WORD
základní typografická pravidla
práce se soubory – dokumenty
uloţení souboru
otevření souboru
vytvoření nového souboru
nastaveni stránky - okraje, orientace,pozadí - i
vodoznak stránky,
základní editace textu
kurzor
zarovnání textu (odstavce)
odstavce - ohraničení a stínovaní odstavce,
pohyb po dokumentu, zkratky
bloky
schránka
funkce Zpět a Znovu
vloţení klipartu
vkládaní obrázků a grafických objektů
vloţení externího obrázku
základní formátování textu
formát, Typ písma
velikost písma
řez písma
iniciála,
detailní formát písma a odstavce
pravítka - co všechno umí, odsazeni prvního
řádku, odsazeni dalších řádků
tabulátory
základní tvorba tabulky
čáry v tabulce
barvy v tabulce
přidání a odebrání buněk v tabulce
stínování
pozice
odráţky - druhy, větvení
číslovaní - druhy, větveni
úprava grafického objektu (obrázku, klipartu)
odstranění grafického objektu
grafika ve Wordu - malováni ve Wordu,
automatické tvary,
stínovaní,úprava obrázku - otočení, kontrast,
světlost, pozice, obtékání objektu, pořadí
objektu ve vrstvách, ořez
vyhledávání a nahrazování textu
záhlaví a zápatí stránek - datum, čas, počet
stránek, číslo stránek,
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 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
 zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni
informace v textové podobě ovládá označení a
úpravu textu, práce se schránkou zvládá základní
úpravu textu (druh, velikost, řez) základní úprava
odstavce (zarovnání, řádkování, odsazení)
 umí pracovat s odráţkami a číslovanými
 seznamy umí tisknout dokument

VV, ČJL, M – estetika,
typografická pravidla,
optický a geometrický střed,
zlatý řez
MDV (Média a mediální
produkce; Mediální
produkty a jejich význam;
Účinky mediální produkce a
vliv médií
Role médií v moderních
dějinách)
Vyuţití znalostí a
dovedností v jakémkoliv
předmětu

 tabulátory - druhy, vodící znaky
 text ve sloupcích - pocty, cara mezi, vloţeni
konce sloupce, vloţeni konce stránky,
 kontrola pravopisu, tezaurus,
 makra – záznam nového makra, vyvolaní
uloţených maker, smazání makra

 číslovaní oddílů

Informatika a výpočetní technika - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

13-15 hodin

14-16 hodin

TÉMA

Pokročilejší zpracování textů

Základy práce s tabulkovým
kalkulátorem

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Pokročilejší činnosti s textovým editorem
 formát
 odráţky a víceúrovňové číslování
 kopírování formátu
 automatické opravy
 psaní matematických symbolů a rovnic
 vkládání symbolů do textu
 pohled na dokument
 předtisková příprava, náhled a tisk
 šablony a práce s nimi
 tvorba obsahu a rejstříku
 styly
 hromadná korespondence
 jednoduchá stránka – web, hypertextové
odkazy
Základy práce s programem
 práce se souborem
 základní operace s buňkami
 typy buněk
 pohyb po buňkách - zadávání dat do buněk
 operace s řádky a sloupci
 nastavení šířky sloupce, řádku, vloţeni sloupce
a řádku
 blok - označení do bloku
 grafická úprava buňky
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

 ovládá práci s textovým editorem
 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví

Člověk a svět práce
Vyuţití digitálních
technologií – integrováno

 ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem
 zpracuje a prezentuje informace ve formě tabulek
 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
 ovládá základní manipulaci s buňkami (pohyb v
 listu, výběr, přesun, kopírování, vloţení,
 odstranění)
 umí formátovat text v buňkách (zarovnání a
orientace)

Vazba na předměty
s laboratorními cvičeními

 lupa
 formát buňky(ohraničeni a stínovaní), (čísla,
procenta) formát KC, a desetinná čísla, formát
ks
 přesun buněk v jednom listu pomocí myši
 kopírování buněk pomocí schránky
 kopírovaní do jiného listu,najít a nahradit
 grafické objekty
 panel nástrojů kresleni,
 definice řady - následné řady,
 ukotveni příček

















podmíněné formátování
skupina a přehled,
filtry - výběrová kritéria, aut. Filtr
práce s listy
záhlaví, zápatí
vlastnosti stránky
data seřadit
vzorce
tvorba vzorce napsáním
tvorba vzorce pomocí průvodce
suma, mocnina, odmocnina, násobeni, děleni,
průměr,max,min
jednoduché vzorce
kopírování vzorce taţením myši
několik pravidel pro zadávání vzorců
absolutní a relativní adresování
samostatná práce na lib. téma
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 umí ohraničit a stínovat buňky, umí pouţít výplň
 umí pracovat se základními formáty čísla (měna,
procenta)
 umí navrhnout a vytvářet tabulku
 umí nastavit orientaci tabulky na stránce, pracovat
s náhledem a tisk dokumentu

5.12 Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu výtvarná výchova se realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV.
Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP ZV a Multikulturní výchova RVP ZV.
Týdenní časová dotace v 1. a 2. ročníku činí 2 hodiny, ve 3. a 4. ročníku 1 hodinu.
V tercii je volitelný předmět Seminář z výtvarné výchovy s týdenní časovou dotací 1 hodina. Výuka probíhá v dvouhodinových blocích.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna mimo budovu gymnázia.
Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět Výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání ţáků v kontextu s ostatními, převáţně
naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se ţáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důleţitou sloţkou je přehled
nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl.















Ţák je veden k tomu, aby zejména
chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život
podílel se na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole
v rámci svých možností se 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.
Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Střídá různé metody a formy práce (kompetence k učení).
Podporuje zvídavost, efektivně a vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání (kompetence k učení).
Poskytuje prostor pro práci žáků ve skupinách (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává odpovídající úkoly, usměrňuje činnosti žáka vzhledem k individuálním schopnostem
každého jedince (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Vyhledává a třídí informace, seznamuje s různými zdroji informací a s možnostmi jejich využití (kompetence k učení, k řešení problému).
Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (kompetence k učení).
Uvádí věci do souvislostí (kompetence k učení).
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Vede žáky k vlastní formulaci, k argumentování, usměrňuje diskusi (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede žáky k prezentaci vlastního postupu a výsledku práce (kompetence komunikativní, k řešení problému).
Dbá na dodržování stanovených pravidel, dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem (kompetence občanské,
komunikativní).
Podporuje účast v různých soutěžích (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání (kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní).
Klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede k hodnocení a sebehodnocení žáků (kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní).
Oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií (kompetence sociální a personální).
Vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky (kompetence občanské, sociální a personální).
Klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních schopností (kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální).
Organizuje návštěvy výstav podle aktuálních možností, formuje tak postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům, rozvíjí tak jejich
kulturní rozhled (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální).










Výtvarná výchova - prima

HODINOVÁ
DOTACE

6

TÉMA

Kompozice

6

Základní výtvarné techniky

8

Teorie barev

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

• já a moje identita
• osobní značka, znak
• subjektivní vyjádření, introspekce
• tvar, linie, bod
• kontrast, rytmus,plocha
• plošné a prostorové vyjadřování
• kombinované techniky, experimenty s materiály
• barvy základní, podvojné, potrojné,
doplňkové,teplé, studené, pestré a neutrální
• malba temperou, akvarel

116

• při vlastní tvorbě uplatňuje osobní proţitky,
zkušenosti a znalosti

• vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazového vyjádření
a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů představ a poznatků
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vizuálně obrazové vyjádření,
porovnává a hodnotí jeho účinky

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov
D

Bi

D
F

6

10

4

10

12

Prostorové vyjadřování

Rozvoj fantazie

Rytmus ve výtvarném umění

Kresba a malba podle modelu

Teorie výtvarného umění

• práce s materiály
• řemesla (keramika apod.)
• haptické etudy
• proměna tvaru
stavba tvaru, struktura, detail

• pojmenuje účinky vizuálně obrazovýchvyjádření na
smyslové vnímání a vědomě s nimi pracuje při
vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého
smyslového vnímání
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků

D

• uţívá vizuálně obrazového vyjádření
k zaznamenávání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie

Hv
Č

• pohyb, rytmus, řazení prvků
• hudební notový záznam, písemný
záznam řeči
• inspirace hudbou

• variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků

Inf
M

• vztah člověka k prostředí

• rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného symbolického
obsahu

• záznamy emocí, proţitků, představ, vjemů
• výtvarné vyjádření povrchu, struktury
• výtvarné vyjádření proţitků z hudby
• fantazie, sny, představy, příběh

• návštěva výstav
• video
• Dějiny umění pravěku a starověku

• interpretuje umělecká vizuálně obrazová
vyjádření, vychází přitom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností
a proţitků

Bi

D

Výtvarná výchova - sekunda
HODINOVÁ
DOTACE

10

16

TÉMA

Zátiší

Kompozice

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

• vyuţití malby, kresby, grafiky
• kombinované techniky

• vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazového vyjádření a jejich
vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje
různé vlastnosti prvkůa jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

Bi

• kresba přírodnin v plenéru, stínování, kolekce
přírodních materiálů, zkoumání povrchů, frotáţ
• roční období proměny světla, krajiny
• výtvarné vyjádření povrchu, struktury
• ornament, šablona

• ţák uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích, uţívá některé metody
současného výtvarného umění a digitálních médií
počítačové grafiky

Bi
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8

6

10

12

Řemesla

Rozvoj fantazie

Práce s papírem

Teorie výtvarného umění

• malování na sklo
• adventní věnce, svícny
• práce s materiály

• sci-fi, představa budoucnosti
• ilustrace

• práce s uměleckým dílem
• experimenty s reprodukcí
• vyjadřování proţitků netradičními způsoby
• počítačová grafika
• koláţ /prolínání světů/, proláţ, roláţ, asambláţ
• návštěva galerií, muzeí
• video
• Dějiny umění středověku a renesance

• pojmenuje účinky vizuálně obrazových vyjádření na
smyslové vnímání a vědomě s nimi pracuje při
vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého
smyslového vnímání

D

• uţívá vizuálně obrazového vyjádření
k zaznamenávání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenávání podnětů z představ a fantazie

Cj

• uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích, uţívá některé metody
současného výtvarného umění a digitálních médií
počítačové grafiky a fotografie

Inf

• interpretuje umělecká vizuálně obrazová
vyjádření, vychází přitom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností
a proţitků

D

Výtvarná výchova – tercie
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

12

Portrét

4

Výtvarné techniky

6

Rozvoj fantazie

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

• linie, barva, tvar, světlo
• plocha, objem
• detaily obličeje, portrét, autoportrét, karikatura
• samostatná tvorba
• technologické postupy tvorby
• vztah člověka k prostředí
• stavba tvaru, struktura, detail
• kresba a malba podle modelu
• proměny ţivota
• osobnost, vztahy
• vnitřní krajina
• studie, inspirace přírodními motivy
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

• ţák rozpoznává specifičnosti různých vizuálně
obrazných znakových systémů a zároveň vědomě
nově uplatňuje jejichprostředky k vytváření obsahu
při vlastní tvorbě a interpretaci a identifikuje pro ně
charakteristické prostředky

F
D

• ověřuje komunikační účinky vizuálněobrazového
vyjádření v sociálních vztazícha vhodnou formou je
prezentuje, objasňuje záměr

Ov

• rozliší působení vizuálně obrazovéhovyjádření
v rovině smyslového účinku,v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného symbolického
obsahu

Z
Bi

12

Teorie výtvarného umění

• návštěva galerií, muzeí
• video
• Dějiny umění - baroko a uměleckohistorické
slohy 19. století
• seznámení s umělecko-historickými památkami
v nejbliţším okolí

• interpretuje umělecká vizuálně obrazová
vyjádření, vychází přitom ze svých znalostí
historických souvislostí i z osobních zkušeností
a proţitků

D
Ov

Výtvarná výchova - kvarta
HODINOVÁ
DOTACE

16

4

12

TÉMA

Figura

Draperie

Teorie výtvarného umění

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

• figurální námět
• tělo ve výtvarném umění
• lidská postava, pohyb
• kresba podle soch v plenéru
• subjektivní vyjádření, introspekce
• samostatná tvorba
• práce s výtvarnými materiály
• kontrast, rytmus, plocha

• výtvarné techniky (kresba,malba,
grafika)
• návštěvy galerií, galerijních animací
• interpretace obsahu vizuálně obrazných
vyjádření
• video, film
• Dějiny umění - baroko a uměleckohistorické
slohy konce 19. a zač. 20. století
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
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• ověřuje účinky vizuálně obrazovéhovyjádření
a vhodnou formou je prezentuje,objasňuje záměr
tvorby
• při vlastní tvorbě uplatňuje osobní proţitky,
zkušenosti a znalosti
• pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na
smyslové vnímání, typykontrastů, rozvrţení tvarů
a hmot v ploše a prostoru, vyjádření pohybu a změn
v obraze a vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě
za účelem rozšíření citlivosti svéhosmyslového
vnímání

Bi
D
Ov
M

• charakterizuje obsahové souvislosti vlastních
vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních
uměleckých děl a porovnává výběr a způsob
uţití prostředků

Ch

• interpretuje umělecká vizuálně obrazová
vyjádření současnosti i minulosti, vychází
přitom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a proţitků
• vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných
vyjádření podle samostatně zvolených kritérií

Tv

5.13 Hudební výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu hudební výchova se realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura a její aplikace RVP GV a je vyučován povinně
v primě (1 hod. týdně), sekundě (1 hod. týdně), tercii (1 hod. týdně), kvartě (1 hod. týdně).Předmět má velký význam pro formování estetického
a pocitového vnímání ţáků v kontextu s ostatními, převáţně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se ţáci seznámí se základními
hudebními styly, ţánry a formami, s kategoriemi hudebních nástrojů a i s moderními prostředky pro editaci a zpracování hudby. Důleţitou
sloţkou je přehled nejvýznamnějších hudebních skladatelů a děl.
Výchovné a vzdělávací strategie






Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Klade důraz na rozvoj hudebních dovedností a schopností žáků, na tvořivost a individuální hudební cítění a prožívání hudby (kompetence
komunikativní, sociální a personální).
Zařazuje a organizuje skupinové práce při přípravě a realizaci hudebního objektu - písně, skladby, improvizace (kompetence sociální a
personální, občanské, pracovní).
Zařazuje a vede diskuzi zahrnující vyjadřování vlastních úsudků, postojů v receptivních činnostech (kompetence komunikativní)
Formuje postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům a formuje jejich vztah k živé hudební produkci, rozvíjí tak jejich kulturní
rozhled (kompetence komunikativní, sociální, personální).
Zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci (kompetence k učení, kompetence komunikativní).

Hudební výchova - prima
HODINOVÁ
DOTACE

5-7h

TÉMA

Poznatky z HN

UČIVO








OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Sluchová analýza
Rytmický diktát (2,3,4/4 takt)
Metrum x rytmus
Noty, pomlky, stupnice C dur, akord
Dynamická znaménka
Zpěvní hlasy

120









Sluchem rozpozná 4 vlastnosti tónu
Rozliší vzestupnou a sestupnou melodii
Rozpozná dur a moll stupnice
Vytleská rytmickou ozvěnu
Orientuje se v dynamických znaménkách
Zapíše jednoduchý rytmus
Zapíše tóny do notové osnovy

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

OSV: Spolupráce a
Soutěţivost, vytváření
dialogu




18-21h

Zpěv





4-6h

Dějiny hudby





Hlasová cvičení
Intonace a sluchová výchova
Zpěv lidových a umělých písní, kánonů,
koledy
Jednoduchý doprovod lidových písní s
vyuţitím Orffova dětského instrumentáře
Rytmická hra na tělo



Poslechové činnosti
Nejvýznamnější osobnosti české artificiální
hudby : Smetana, Dvořák,
Operní, symfonická, komorní tvorba
Hudební formy
Dělení a skupiny hudebních nástrojů













Zpívá jednohlasé písně a kánony, dle svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
Vytváří snadné rytmické doprovody
Správně artikuluje, dýchá, intonuje, frázuje
Dokáţe přenést tóny do své vlastní zpěvné
polohy

ČJ: Lidové písně, koledy
FYZ: Vznikání tónu
BI: Hlasové ústrojí

Zná základní údaje o nejznámějších hudebních
skladatelích
Umí vyjmenovat stěţejní díla těchto skladatelů
Identifikuje základní hudební formy
Vnímá rozdíly mezi vokální a instrumentální
hudbou
Umí zařadit hudební nástroje do skupin

Med. V: Funkce fanfáry,
znělky, váţná hudba v
reklamě
VMEGS: Kultivuje postoje
k Evropě jako širší vlasti,
rozvíjí schopnost srovnávat
projevy kultury v evr.
kontextu

Hudební výchova - sekunda

HODINOVÁ
DOTACE

5-7h

16-18h

1h

TÉMA

Hudební teorie

Zpěv

Pohyb

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA







Hudebně teoretické a instrumentální činnosti
Sluchová analýza
Noty, posuvky, stupnice, akordy
Rytmický diktát, synkopa, triola
Tvorba jednoduchých rytmických a
melodických doprovodů









Vokální projev
Hlasová hygiena
Lidský hlas, mutace
Lidové a umělé písně, kánon, vícehlas
Výběr písní z různých období







Lidové tance, polka, valčík
pochod
Hra na dirigenta
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Při hudebních aktivitách vyuţívá své dosavadní
znalosti z hudební nauky
Tvoří jednoduché doprovody
Rozliší durový a mollový akord
Zatleská rytmickou ozvěnu
Při zpěvu uplatňuje správné pěvecké návyky a
dovednosti dle svých individuálních dispozic v
jednohlase i dvojhlase
Pracuje na rozšíření svého hlasového rozsahu

Rozpozná některé druhy lidových tanců dle
poslechových ukázek
Zná základní taneční kroky
Umí základní dirigentské gesto 2/4, 3/4 taktu

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

OSV: Rozvíjení kreativity

OSV: Vede k porozumění
sobě samému a druhým

OSV: Mezilidské vztahy,
kreativita


5-7h

Dějiny hudby





Výběr poslechových skladeb z různých
slohových období
Skladatelé: Bach, Beethoven, Mozart,
Hudební formy - kánon, fuga, koncert,
symfonie, opera
Stavba a vývoj hudebních nástrojů






Zařadí skladbu do příslušného slohového období
Pojmenuje hudební formy různých období
Vnímá pouţité výrazové prostředky, chápe
jejich význam
Umí zařadit a popsat hudební nástroje

VMEGS: Evropské kulturní
hodnoty

Hudební výchova - tercie

HODINOVÁ
DOTACE

5-7h

16-20h

1-2

5-7

TÉMA

Hudební nauka

Zpěv

Pohyb

Dějiny

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA








Hudebně teoretické a instrumentální činnosti
Stupnice, akordy, tónina, intervaly
Rytmus - ligatura, noty s tečkou, dvojhlas
Tvorba jednoduchých instrumentálních
doprovodů







Rozšiřování hlasového rozsahu
Hlasová a rytmická cvičení
Lidové a umělé písně odpovídající
probíranému slohovému období
Vícehlas
Orientace v hudebním záznamu





Taktování
Tance (Mazurka, country)
Moderní tance (rokenrol, rock, disco)





Hudba artificiální a nonartificiální
Původ hudby, pravěk, starověk
Světová hudba: Středověk, renesance,
baroko, klasicismus, romantismus, 20. Stol.
Hudební formyrůzných slohových období
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
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Vyuţívá své dosavadní znalosti při různých
hudebních aktivitách
Uvede příklady jednoduchých akordických
značek
Zvládá interpretovat rytmické dvouhlasé cvičení
Zapíše do notové osnovy melodii i rytmus



Zpívá na základě svých individuálních
schopností a získaných dovedností intonačně
čistě a rytmicky přesně a jednohlase i vícehlase
Dokáţe ocenit kvalitní pěvecký projev druhého

OSV: Přispívá k utváření
dobrých mezilidských
vztahů





Rozpozná některé z dobových tanců
Zná taktování 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 taktu
Zvládá základní kroky mazurky a country tance

Mult. V: Poskytuje některé
základní znalosti o různých
etnických skupinách




Rozlišuje hudbu artificiální a nonartificiální
Orientuje se v hudebních slozích,uvede
významné představitele
Pozná vybrané hudební formy
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jiným
druhem umění

VMEGS: Evropské kulturní
hodnoty
ČJ, VV, DĚJ




Hudební výchova - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

4-6

17-19

TÉMA

Hudební nauka

Zpěv

UČIVO






Hudebně teoretické a instrumentální činnosti
Stupnice, akordy, intervaly
Rytmus, metrum
Skupinová hra s dostupnými nástroji




Vlastní osobitý vokální projev
Výběr písní odpovídajících probíraným
obdobím české hudby váţné i populární
Zpěv v jednohlase i vícehlase
Sluchová analýza







6-10

Dějiny

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





Počátky českých hudebních dějin
Česká renesance, baroko, klasicismus
Český romantismus (Smetana, Dvořák,
Fibich)
Česká hudba 20. století (Janáček, Martinů)
Česká populární hudba 20. stol.
Hudební styly hudby 20. Stol.
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Orientuje se v akordických kytarových značkách
Tvoří snadné hudební doprovody
Dle svých individuálních schopností doprovází
zpěv kolektivu třídy



Při zpěvu dodrţuje správné pěvecké návyky a
hlasovou hygienu
Dle svých hudebních dispozic zpívá
kultivovaně, intonačně čistě a rytmicky přesně
Reprodukuje tóny hrané v různé výšce ve své
hlasové poloze








Orientuje se v hudebních slozích, uvede
významné představitele české hudby
Dokáţe zařadit slyšenou hudební ukázku do
slohového období
Orientuje se ve stěţejních písních domácí
kulturní scény
Pozná a popíše vybrané hudební styly 20. Stol.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

OSV: Přispívá k utváření
dobrých mezilidských
vztahů ve třídě i mimo ni

ČJ, DĚJ
VMEGS: Kultivuje postoje
k Evropě, porovnává
kulturní rozdíly

5.14 Tělesná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu Tělesná výchova je realizována vzdělávací oblast Člověk a zdraví.Výuka TV probíhá odděleně pro chlapce a dívky.
Týdenní časová dotace činí v primě a sekundě 3 hodiny, v tercii a kvartě 2 hodiny. Realizuje se ve dvouhodinových blocích jednou týdně.
V 1. a 2. ročníku je třetí hodina TV zaměřená jiţ na výuku konkrétního sportu. Studenti si mohou zvolit z nabídky: míčové hry, florbal, zdravotní
tělesná výchova. Nabídka je kaţdý rok aktualizována podle moţností školy a zájmu ţáků. Tato (třetí) hodina TV navazuje svým programem na
standardní výuku TV. TV se vyučuje v místní Sokolovně, na hřišti u gymnázia a na hřišti u místní ZŠ.
Tělocvična v Sokolovně je vybavena standardním nářadím a náčiním, bohuţel zde chybí některé gymnastické nářadí. Hřiště u gymnázia
je vyuţíváno především na hry. Hřiště u ZŠ je vybaveno atletickými prostory a pomůckami, oploceným hřištěm na hry a travnatým hřištěm na
fotbal. Tyto prostory jsou proto v příznivém počasí vyuţívány nejčastěji.
Studenti gymnázia se kaţdoročně účastní sportovních soutěţí pořádaných především ASŠK.
Ve 2. ročníku se studenti účastní lyţařského výcvikového kurzu v délce trvání pěti aţ sedmi dní.
Výchovné a vzdělávací strategie
-

Učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti a posouvá jejich limity – kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální.
Učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost jednotlivce za výsledek práce kolektivu – kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
Učitel organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků a učí snášet neúspěchy - kompetence sociální a
personální, kompetence občanské.
Učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka a tím jej motivuje k práci na vlastním zdokonalení kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
Učitel striktním požadavkem na dodržování sjednaných pravidel rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků a respekt před danými pravidly a
předpisy - kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
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Tělesná výchova - prima - kvarta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA









prolíná do všech
hodin

Činnosti ovlivňující zdraví
Význam pohybu pro zdraví






tělesná výchova a sport dívek a chlapců,
věkové kategorie
rekreační a výkonnostní sport
tělesná a duševní hygiena
výţiva a zdraví
dopravní výchova
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aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového reţimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činnostízátěţovými svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o
znečištění ovzduší
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah
mezi uspokojováním základních lidských potřeb
hodnotou zdraví, dovede posoudit různé
způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní
podpory zdraví
usiluje v rámci svých moţností o aktivní
podporu zdraví
poskytne první pomoc
ošetří drobná i závaţná poranění
dává do souvislostí sloţení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v
rámci svých moţností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
pouţívá bezpečnostní a ochranné prvky – jako
chodec, cyklista
v konkrétních situacích silniční a ţelezniční
dopravy (vycházky, výlety, akce školy)
uplatňuje bezpečné chování
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

PT:
OSV - směřování ke
zdravému ţivotnímu stylu,
hodnoty, postoje,
sebepoznání

vlastnímu dospívání, a pravidlům zdravého
ţivotního stylu





prolíná do všech
hodin

Zdravotně orientovaná zdatnost, její
sloţky a kondiční programy












testy
prevence a korekce oslabení
nevhodná cvičení a činnosti
kompenzační cvičení
relaxační cvičení
posilovací cvičení
dechová cvičení
zahřátí a rozcvičení
regenerace
základy první pomoci










zařazujeme do
kaţdé hodiny

Činnosti podporující pohybové
učení
Pohybové dovednosti






nástupové tvary
komunikace v TV - názvosloví, povely,
signály
organizace prostoru a pohybových činností
zásady jednání a chování v různém prostředí
a při různých činnostech
rozvoj rychlosti síly, obratnosti, vytrvalosti
způsoby kontroly účinnosti cvičení
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samostatně vyuţívá 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
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneuţíváním návykových látek
a ţivotní perspektivu mladého člověka
projevuje odpovědné chování v situacích
ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech, v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních oslabení
zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového reţimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje
o jejich optimální provedení
vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení
uţívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka
naplňuje ve školních podmínkách olympijské
myšlenky - čestné soupeření, pomoc

PT:
Výchova ke zdrav í- zdravý
způsob ţivota a péče o
zdraví, význam pohybu pro
ţivot
MV:
BIO - svalová a kosterní
soustava



zařazujeme do
kaţdé hodiny

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
Pohybové hry















14 - 20 hodin

Gymnastika













Atletika
14 -24 hodin

2 - 4 hodiny



Úpoly







přípravné, kondiční, koordinační, tvořivá,
estetická cvičení
soutěţivé
štafetové
běţecké
honící
s vyuţitím netradičního náčiní
zaháněné
trefované
přihrávané
organizace a bezpečnost, vhodné oblečení,
hygiena
technika pohybu
dopomoc
názvosloví
posilovací a kompenzační cvičení zaměřené
na rozvoj gymnastických schopností
akrobacie
kotouly, jejich modifikace, vazby
stoje ( na lopatkách, na rukou s dopomocí)
přemet stranou
sestava z osvojených prvků
přeskoky
průpravná cvičení pro nácvik odrazu
skrčka, roznoţka
šplhna tyči 4,5m
běhy
běţecká abeceda
běţecká cvičení
sprinty 60m, rovinky
vytrvalostní běhy: 600m a 800m dívky,
1000m a 1500m hoši, běh v terénu
štafety, nácvik předávky
cvičení na rozvoj výbušné síly
obratnostní cvičení
skoky
odrazová cvičení pro skok daleký
odrazová cvičení pro skok vysoký
skok daleký
skok vysoký
hod míčkem - prima, sekunda
vrh koulí - tercie, kvarta
přetahy
přetlaky
odpory
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Ţák se účastní soutěţí v rámci sportovního dne,
mezitřídních turnajů a soutěţí ASŠK
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěţi, při rekreačních
činnostech
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných
pohybových dovedností a usiluje o
sebezdokonalování
posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
moţné příčiny
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné
pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou
činnost dané skladbě sportujících
Ţák provádí osvojované pohybové dovednosti
na úrovni svých předpokladů
zvládá základní postupy rozvoje pohybových
dovedností a usiluje o sebezdokonalení

Pozn.:
Učivo je zařazováno
průběţně a s přiměřenou
gradací v závislostech na
schopnostech, dovednostech
a kondici skupiny.

32 hodin TVv
15 - 25 hodin TV

od tercie
10 - 15 hodin

2 - 4 hodiny

0 - 6 hodin

sekunda
6 dní - 25 hodin
výuky na svahu
5 hodin
přednášky

Sportovní hry

Volejbal

Estetická a kondiční cvičení

Netradiční sporty

Sjezdové lyţování



pády
























basketbal, florbal, fotbal, házená,
vybíjená, minivolejbal
herní činnosti jednotlivce
herní kombinace – základy
průpravné hry
hra se zjednodušenými pravidly
hra bez zjednodušených pravidel - od
sekundy či tercie
kondiční trénink
pravidla
herní činnosti jednotlivce
herní kombinace – základy
průpravné hry
hra se zjednodušenými pravidly
hra bez zjednodušených pravidel
kondiční trénink
pravidla
rytmická gymnastika - prima, sekunda
chůze, skoky, poskoky, obraty
doprovodné pohyby paţí
technika pohybu s náčiním
vlastní pohybová improvizace
krátká sestava
aerobic- tercie, kvarta
základní kroky
pohyby paţí
povely, názvosloví
krátká sestava





stolní tenis
badminton
bruslení, lední hokej














výzbroj, výstroj, údrţba
nošení, funkčnost vázání
základní postoj
obraty, pády, bruslení, odšlapování
brzdění a zastavování
jízda na vleku
základní smýkaný oblouk
navazovaný oblouk
řezaný oblouk
modifikovaný oblouk
carvingový oblouk
slalom












zná základní pravidla sportů
při sportu se chová fair play
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu druţstva a dodrţuje ji



Pozn.:
Hloubka a náplň učiva se
liší podle toho, zda jde o
skupinu dívčí či
chlapeckou.



MV:
HV - rytmus
Pozn.:
Učivo je zařazováno podle
aktuálních podmínek a
zájmu ţáků.
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respektuje zásady bezpečnosti při lyţování a
pravidla bezpečného pohybu na sjezdových
tratích
projevuje odpovědné chování na sjezdových
tratích, na vleku, řídí se pokyny správce areálu,
horské sluţby i instruktorů
zvládá podle svých předpokladů a moţností
techniku lyţování
poskytne v případě potřeby první pomoc

PT:
OSV - sebepoznání,
komunikace, řešení
problémů, hodnoty
MV:
FYZ - odstředivá síla,
gravitace, skluz, tření




pravidla bezpečného chování na sjezdových
tratích
první pomoc na sjezdovce

6. Učební osnovy volitelných předmětů na niţším stupni osmiletého gymnázia
6. 1 Cvičení z biologie – sekunda (1 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

13 - 17

TÉMA

Laboratorní práce

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Pozorování:

plísně

prvoci

ţahavci

členovci

hmyz

ryby

obojţivelníci

plazi

ptáci

řasy

mechy

lišejníky

vyšší rostliny









aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody
ovládá práci s mikroskopem
dokáţe připravit preparát k pozorování
odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného a ţivočišného těla od buňky přes
pletiva a tkáně aţ k jednotlivým orgánům jejich
základní vlastnosti a zařazení do systému
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
taxonomických skupin rostlin a ţivočichů

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Biologie

Tvorba herbáře

13 - 17

Příprava na biologickou olympiádu

Poznávání druhů rostlin a ţivočichů
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určí předepsané druhy rostlin a ţivočichů
a zařadí je do taxonomických skupin

Biologie

6.2 Cvičení z fyziky – sekunda (1 hod. týdně)













30 - 35

Měření fyzikálních veličin
a vlastnosti silových polí v teorii
a praxi











Měření objemů a povrchů těles
měřením rozměrů těles
Prvky a jejich uspořádání
v periodické soustavě prvků
Vlastnosti magnetů a
magnetického pole
Měření objemu vodní kapky
Měření hmotnosti vodní kapky
Měření objemu listu knihy
Měření hmotnosti lepenky tvaru
obdélníku
Měření hustoty pevné látky
Fyzikální veličina, jednotka,
násobky a díly jednotek
Měření hustoty lihu
Měření vnitřního průřezu zkumavky
Měření teplotního reliéfu třídy
Měření časových intervalů –
odhadem
Měření tepové frekvence v
závislosti na fyzické zátěţi
Sestrojení grafu s teplotou
(závislosti teploty kapaliny na čase
při chladnutí)
Jednoduchý obvodstejnosměrného
proudu(měření odporu vodiče přímou
metodou)
Spojování spotřebičů za sebou
a vedle sebe
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navrhuje různé metody zjišťování objemů a
povrchů těles
aktivně vyuţívá matematické vzorce
seznamuje se s metodami měření objemů
nepravidelných těles.
získává přehled a dobrou orientaci v
periodické soustavě prvků
umí odvodit z postavení prvků v PSP jejich
moţné vlastnosti
rozlišuje chemické prvky podle jejich
kovového a nekovovéhocharakteru
zná základní vlastnosti důleţitých prvků
rozlišuje prvek a sloučeninu
seznamuje se s pojmy atom, molekula a
jejich sloţení.
pokusně odhaluje různé vlastnosti magnetů
a magnetického pole
zjišťuje jejich různé uţití v praxi
charakterizuje z hlediska magnetických
vlastností různé materiály
vyhledá v dostupných informačních
zdrojích všechny podklady, jeţmu co
nejlépe pomohou provést danou
experimentální práci.
umí vypočítat průměrnou hodnotu
zpracuje protokol o cíli, průběhu a
výsledcích své experimentálnípráce a
zformuluje v něm závěry, k nimţ dospěl.
umí vypočítat průměrnou hodnotu
vyhledá vhodné délkové měřidlo pro daný
účel (pracujes posuvným, případně
mikrometrickým měřidlem)
vyuţívá modelu k zjišťování vlastností
skutečného objektu
usuzuje na význam modelování ve fyzice
vypočítává hodnotu fyzikální veličiny
pomocí veličinové rovnice
vyuţívá aktivně MFCh tabulek
posuzuje materiály z hlediska jejich hustoty
hledá praktické situace, ve kterých má
význam hustota látky.
umí vyuţíval laboratorní teploměr
rozlišuje teplotu a teplo
posuzuje, jaký má vliv změna teploty na

Matematika
Biologie
Praxe
Člověk a svět práce: Práce
Zeměpis
Fyzika
Osobnostní a sociální
výchova (rozvoj
schopnosti poznávání,
kreativita, seberegulace,
komunikace, kooperace a
kompetice)
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změnu různých fyz.veličin
konstruuje různé typy grafů.
posuzuje subjektivní a objektivní
hodnocení situací
posuzuje vliv psychické a fyzické zátěţe na
biologické jevy
zlepšuje schopnost graficky zaznamenat
fyzikální závislosti,odečítá v grafu
usuzuje, zda rychlost chladnutí závisí na
druhu kapaliny
dodrţuje zásady bezpečné práce s
elektrickými zařízeními
rozlišuje základní elektrické veličiny a
jejich jednotky
umí sestavit jednoduchý el. obvod
pokusně rozlišuje vodiče a izolanty
pokusně zjišťuje základní vlastnosti
různých zapojení spotřebičů
uvádí příklady vyuţití těchto zapojení
v praxi
vybere přístroje a další pomůcky pro
uskutečnění měření.

6.3 Seminář z výtvarné výchovy – tercie (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

Studijní kresba
12

Portrét
20

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

• linie, barva, tvar, světlo
• plocha, objem
• technologické postupy tvorby
• jednoduché grafické techniky
• kresba a malba podle modelu
• stavba tvaru, struktura, detail
• vztah člověka k prostředí
• samostatná tvorba
• portrét, autoportrét, mimika, karikatura, gesto
• citace, parafráze, naráţka
• humor ve výtvarném umění

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

• ţák rozpoznává specifičnosti různých vizuálně
obrazných znakových systémů a zároveň vědomě
nově uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu
při vlastnítvorbě a interpretaci a identifikuje pro ně
charakteristické prostředky

F
D

• ověřuje komunikační účinky vizuálněobrazového
vyjádření v sociálních vztazícha vhodnou formou je
prezentuje, objasňuje záměr
• rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného symbolického
obsahu

Ov

6.4 Seminář z českého jazyka a literatury – tercie (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




4-5 hodin

Homérova Ílias


Trojská válka v řecké mytologii (mýtus,
mytologie)
Homér a jeho Ílias (děj, hlavní postavy,
charakteristika)
Jazyk a styl Íliady (časoměrný hexametr,
překlad do češtiny, epická šíře, básnické
přirovnání, epiteta)
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Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.












4 hodiny

Homérova Odysseia


Odysseova úloha v trojské válce
Příčiny a průběh Odysseova desetiletého
putování (téma cesty, osudová determinace)
Jazyk a styl Odysseie (časoměrný hexametr,
překlad do češtiny, epická šíře, epiteta)










4 hodiny

Píseň o Rolandovi




Středověký hrdinský epos (počátky
evropských literatur v národních jazycích)
Děj a charakteristika hlavních postav díla
(pojem rytíř, pojem hrdina, literární typ)
Střetávání křesťanství a islámu ve
středověku a novověku
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učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu
(esej) na vybrané literární téma.
Chápe antickou kulturní a literární tradici jako
jeden z hlavních zdrojů evropské kulturní paměti
a vzdělanosti naší civilizace.
Seznamuje se s významy mýtických postav jako
s kulturními archetypy a jejich aktualizací
(Achilleus, Agamemnón, Helené, Paris, Hektór,
Odysseus).
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu
(esej) na vybrané literární téma.
Chápe antickou kulturní a literární tradici jako
jeden z hlavních zdrojů evropské kulturní paměti
a vzdělanosti naší civilizace.
Seznamuje se s významy mýtických postav jako
s kulturními archetypy a jejich aktualizací
(Odysseus, Kyklópové, Sirény, Scylla a
Charybdis, Pénelopé, Télémachos).
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.










4-5 hodin

Cervantesův Don Quijote


Zdroje a znaky renesanční literatury a
renesančního umění vůbec
Děj a charakteristika hlavních postav díla
(román, parodie, donkichotství, vliv
literatury na běţný ţivot)
Význam a vliv Cervantesova díla v
evropském umění











4 hodiny

Goethův Faust




J. W. Goethe jako jeden z největších
fenoménů světové literatury
Faust (obsah a forma)
Význam Goethova Fausta a faustovská
tematika v dílech následovníků
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(esej) na vybrané literární téma.
Chápe středověkou kulturní a literární tradici
jako jeden z hlavních zdrojů evropské kulturní
paměti a vzdělanosti naší civilizace.
Seznamuje se s úlohou křesťanství a významem
křesťanských ctností ve středověké společnosti.

Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu
(esej) na vybrané literární téma.
Chápe renesanční kulturní a literární tradici jako
jeden z hlavních zdrojů evropské kulturní paměti
a vzdělanosti naší civilizace.
Seznamuje se s úlohou křesťanství a významem
křesťanských ctností ve středověké společnosti.
Uvědomuje si význam výtvarného doprovodu
literárních děl).
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu
(esej) na vybrané literární téma.
Chápe význam lidské touhy a ctiţádosti v

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.

dějinách.





4-5 hodin

Máchův Máj




Ţivot a dílo K. H. Máchy v dobovém
kontextu (národní obrození, romantismus)
Máj (obsah a forma)
Význam Máje v české literatuře, vliv na
pozdější literární generace











4-7 hodin

Pohádky




Pohádka lidová a autorská, význam lidové
slovesnosti
Společné pohádkové motivy a znaky v
evropských i mimoevropských literaturách
Referáty (nejvýznamnější autoři pohádek v
evropské a naší literatuře)
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Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe vytvořit úvahu
(esej) na vybrané literární téma.
Chápe rozpor romantického ideálu a reality.
Chápe jazyk jako svébytný historický jev
odráţející vývoj kultury a společnosti.
Pracuje s jazykovými prameny různého
zaměření.
Samostatně získává informace z různých zdrojů.
Individuálně proţívá slovesné umělecké dílo a
sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své emocionální a
estetické vnímání.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Zvládne zadané interpretační úkoly a interpretaci
učitelem vybraných textů.
Zvládne výrazné čtení textů či jejich úryvků
podle vlastního výběru, dokáţe připravit referát
(výklad) na vybrané literární téma.
Je schopen si uvědomit význam lidové
slovesnosti a ţánru pohádky v lidské historii.

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
MKV: Lidské vztahy.
EV: Vztah člověka k
prostředí.

Dě, Ze, Ov
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.

6.5 Cvičení z chemie – kvarta (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

4

5

TÉMA

Názvosloví

Výpočty a rovnice

UČIVO



názvosloví

 ţáci si zopakují a prohloubí znalosti v oblasti tvorby
chemických vzorců z názvů sloučenin a naopak









chemická rovnice
stechiometrické koeficienty
veličiny v chemii –
látkové mnoţství
hmotnost
molární hmotnost
koncentrace

 ţáci si zopakují a prohloubí znalosti v oblasti
chemických výpočtů, molárních veličin a jejich
vztahů, koncentrace
 ţáci dovedou vypočítat potřebné mnoţství látek pro
přípravu jiné látky
 ţáci dovedou vypočítat mnoţství látky, které má
teoreticky vzniknout při reakci
 tyto výpočty ověří v laboratorních pracích

3

Zajímavé téma z chemie



5

Olympiáda



3

10

Struktura molekul

Laboratorní práce

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA










 ţáci ve skupinách zpracují projekt na zvolené téma a
prezentují ho spoluţákům

projekt

 ţáci zpracují teoretické úlohy chemické olympiády
 ţáci poznají podrobněji strukturu jednoduchých
molekul, naučí se odvodit ji a znázornit ji graficky či
pomocí molekulové stavebnice

práce se stavebnicí

elektrochemie – článek
destilace
kovy
neutralizace
termický rozklad
praktické úlohy z chemické olympiády

136

 ţáci provedou praktické úlohy, zpracují protokoly
 ţáci se v rámci jednotlivých úloh seznámí s pouţitými
chemikáliemi, jejich vlastnostmi, vlivem na člověka a
prostředí, naučí se s nimi zacházet a dodrţovat zásady
bezpečnosti práce

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
POZNÁMKY

M a F – práce se vztahy,
upravování, převody
jednotek, přímá a
nepřímá úměrnost

OSV – komunikace,
kooperace, vyhledávání
poznatků, mluvený
projev, řešení problémů
a rozhodování
OSV – rozvoj
schopnosti poznávání
M – prostorová
představivost
OSV - praktická
zručnost, rozvoj
schopností pozorování a
poznávání, zpracování
pozorovaného do
výsledků, formulace
závěrů
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, vztah člověka
a prostředí

6.6 Cvičení z matematiky – kvarta (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

3 – 5 hodin

3 – 5 hodin

3 – 5 hodin

3 – 5 hodin

3 – 5 hodin

TÉMA

Elementární geometrie

Mocniny

Podobnost

Úprava algebraických výrazů

Lineární rovnice a soustavy rovnic

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





bod, přímka, úsečka, úhel
trojúhelníky, mnohoúhelníky, kruţnice, kruh
konstrukční úlohy, mnoţiny bodů dané
vlastnosti





druhy čísel, základní operace
druhá a třetí mocnina a odmocnina, vyšší
mocniny
vyjádření ve tvaru a.10n



věty o podobnosti






výrazy s proměnnými
operace s mnohočleny
lomený výraz
definiční obor





ekvivalentní úpravy rovnic
rovnice s více neznámými
slovní úlohy



















3 – 5 hodin

3 – 5 hodin

Funkce

Geometrická tělesa




přímá a nepřímá úměrnost
lineární funkce







hranoly
jehlan
kuţel
válec, koule
volné rovnoběţné promítání
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zlepšuje schopnost grafického projevu
zlepšuje schopnost analyzovat grafický záznam
vnímá elementární geometrii jako důleţitou
součást všeobecné kultury
řeší jednoduché geometrické situace
seznamuje se s vývojem čísla od přirozeného aţ
po reálné
posuzuje velikost čísla v zápise a.10n
provádí operace s přirozenými mocninami
chápe vyuţití podobnosti při zobrazování pomocí
optickýchpřístrojů
uţívá podobnosti pro řešení jednoduchých
geometrických úloh
uvědomuje si význam a výhody práce s obecným
číslem a s algebraickým výrazem
automatizuje výpočty s algebraickými výrazy
zlepšuje schopnost vyjadřovat neznámou ze
vzorce
rozpoznává různé typy rovnic
matematizuje reálné situace
posuzuje reálnost závěrů řešení
automatizuje řešení lineárních rovnic a jejich
soustav
dovede posoudit rozdíl mezi empirickou a
funkční závislostí
chápe význam funkční závislosti v různých
oborech
vyhodnocuje grafy funkcí
řeší jednoduché úlohy s funkcemi
rozlišuje jednotlivá geometrická tělesa
modeluje jednoduché prostorové geometrické
situace
zobrazuje tělesa, uvědomuje si význam
zobrazování pro různé obory
řeší jednoduché úlohy o tělesech

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

D - poznámky z historie
matematiky

F – astronomie
D - poznámky z historie
matematiky
F – technické aplikace
s vyuţitím podobnosti
F - zlepšuje schopnost „číst“
fyzikální vzorce a pracovat
s nimi

F - hodnocení fyzikálních
vztahů z hlediska jejich
funkčních závislostí

Vv - různé způsoby
zobrazování

7. Učební plány na vyšším stupni osmiletého gymnázia
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a společnost
Matematika a její
aplikace

Člověk a příroda

Informační a
komunikační
technologie
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Volitelné vzdělávací
aktivity

Vzdělávací obor

Předmět

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Občanský a
společenskovědní
základ
Dějepis
Matematika a její
aplikace
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Informační a
komunikační
technologie
Hudební obor
Výtvarný obor
Tělesná výchova
Volitelné vzdělávací
aktivity

KVINTA

SEXTA SEPTIMA OKTÁVA CELKEM

4

3

4

5

4
3

4
3

3
3

5
3

16
16
12

Základy společenských věd3

1

1

2

2

6

Dějepis

2

3

2

0

7

Matematika

4

4

4

5

17

Fyzika4
Chemie5,6

3
2

3
2

3
2

0
0

Biologie5,6,7
Zeměpis6

2
2

2
2

2
1

2
0

9
6
8
5

Informatika a výpočetní
technika1,8

2

2

0

0

4

Hudební výchova1,9
Výtvarná výchova1,9
Tělesná výchova1,10

2(0)
(0)2
2

2(0)
(0)2
2

0
0
2

0
0
2

Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

2
2
2
2

CELKEM

33

33

34

32

4
4
8
4
4
4
2
132

Anglický jazyk
2. cizí jazyk1,2

1
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Poznámky:
1

- Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
- 2.cizí jazyk – z nabídky německý, francouzský, ruský (ţáci pokračují v jazyce, který si zvolili v tercii)
3
- Součástí výuky v kvintě a sextě je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce – tématický okruh Svět práce.
4
- Součástí výuky v kvintě a sextě je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce – tématický okruh Práce s laboratorní technikou.
5
- Součástí výuky v kvintě, sextě a septimě je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce – tématický okruh Práce s lab.technikou.
6
- Součástí výuky v předmětu je část vzdělávacího oboru Geologie.
7
- Součástí výuky v septimě je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a zdraví.
8
- Součástí výuky v předmětu je obsah oblasti Člověk a svět práce – tématický okruh Vyuţití digitálních technologií.
9
- Ţáci si v kvintě zvolí z nabídky hudební nebo výtvarná výchova.
10
- Součástí výuky v předmětu je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a zdraví.
2

Další vzdělávací oblasti – integrace do jiných předmětů
1. Člověk a svět práce:
Integrováno do předmětu ZSV s dotací 0,5 hod. v kvintě a 0,5 hod. v sextě, některá témata začleněna do předmětů INF, BIO, FYZ a CHE.
2. Člověk a zdraví: I
ntegrováno do předmětu BIO s dotací 1 hodina v septimě, některá témata oboru začleněna do předmětu TV.
Průřezová témata:
Do vzdělávání jsou zařazena tato průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova, výchova
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova
Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů v různých ročnícíchročnících (viz osnovy).
Volitelné předměty
Ţáci si v septimě vybírají z dané nabídky 3 jednoroční volitelné předměty. V oktávě si z dané nabídky vybírají 4 jednoroční volitelné předměty.
Jsou-li v nabídce, mohou si v oktávě vybrat stejné předměty jako v septimě.
Nabídka volitelných předmětů v septimě:

Cvičení z matematiky (CvMa)
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Cvičení z fyziky (CvFy)
Cvičení z biologie (CvBi)
Cvičení z chemie (CvCh)
Cvičení z informatiky a výpočetní techniky (CvInf)
Deskriptivní geometrie (Deg)
Společenskovědní seminář (SvSe - 1 hodina Zsv + 1 hodina Dě)
Seminář ze zeměpisu (SeZe)
Seminář z výtvarné výchovy (SeVv)
Seminář z hudební výchovy (SeHv)
Seminář z českého jazyka (SeČj)
Anglický jazyk – příprava na zkoušky FCE (FCE)
Konverzace v anglickém jazyce (KAj)
Konverzace v německém jazyce (KNj)
Konverzace ve francouzském jazyce (KFj)
Konverzace v ruském jazyce (KRj)
Nabídka volitelných předmětů v oktávě:

Seminář ze základů společenských věd (SeZsv)
Seminář z dějepisu (SeDě)
Cvičení z matematiky (CvMa)
Cvičení z fyziky (CvFy)
Cvičení z biologie (CvBi)
Cvičení z chemie (CvCh)
Cvičení z informatiky a výpočetní techniky (CvInf)

Deskriptivní geometrie (Deg)
Seminář ze zeměpisu (SeZe)
Seminář z výtvarné výchovy (SeVv)
Seminář z hudební výchovy (SeHv)
Seminář z českého jazyka (SeČj)
Anglický jazyk – příprava na zkoušky FCE (FCE)
Konverzace v anglickém jazyce (KAj)
Konverzace v německém jazyce (KNj)
Konverzace ve francouzském jazyce (KFj)
Konverzace v ruském jazyce (KRj)
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8. Učební osnovy volitelných předmětů na vyšším stupni osmiletého gymnázia
8.1 Český jazyk a literatura
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět český jazyk a literatura zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV a RVP GV.
je realizován s následující hodinovou dotací: v primě 5 hodin týdně (z toho jedna půlená), v sekundě 4 hodiny týdně, v tercii 4 hodiny
týdně, v kvartě 4 hodiny týdně, v kvintě 4 hodiny týdně, v sextě 3 hodiny týdně, v septimě 4 hodiny týdně a v oktávě 5 hodin týdně.
Realizují se tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana RVP ZV a RVP GV.
Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky.
Výuka je rozdělena na jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu.
Ve sloţkách předmětu se ţák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými a uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka
a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení.
V jazykové a komunikační výchově je ţák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává
schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstiţně, slohově vhodně a pohotově, a to jak v projevech ústních, tak písemných; vţdy
přiměřeně věku.
Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Čítanka pouţívaná v primě – kvartě
preferuje čtenářsky motivační a kulturně osvětovou funkci textů, nabízí ţákům adekvátní čtenářskou příleţitost. Poznatková sloţka o poetice
vybraných ţánrů, o určitých textech a autorech je chápána jako integrovaná součást čtenářské zkušenosti. V kvintě – oktávě se klade větší důraz
na výuku literární historie a literární teorie. Získané poznatky a dovednosti pak ţák pouţije při rozboru uměleckého textu při ústní maturitní
zkoušce.
Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu ţáka a celkově rozvíjí a
kultivuje jeho duchovní ţivot.
Výchovné a vzdělávací strategie




Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím je motivuje k četbě a k následné analýze a společné diskusi – kompetence k učení,
sociální a personální, komunikativní.
Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád, tím je motivuje k hlubšímu studiu jazyka – kompetence k učení, kompetence
komunikativní.
Učitelmůže zadávat referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění, tím žáky vede, aby vyslovili
otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními žáky při rozvoji diskuse a tolerovali
vzájemně své názory – kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské.
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Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení. Rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi,
analýzu a formulování závěrů – kompetence sociální personální, komunikativní, občanské.
Učitel organizuje pro žáky návštěvu knihovny, seznamuje žáky s vyhledáváním v knihovních katalozích – kompetence k učení, k řešení
problémů.
Učitel organizuje práci žáků ve skupinách – kompetence sociální a personální, občanské.
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence občanské, k učení.
Učitel zadáváním domácích úkolů vede žáky k tomu, aby doplňovali získané informace, porovnávali je s různými zdroji – kompetence
k učení, k řešení problémů.
Učitel pomáhá zprostředkovat žákovi tvorbu autorů různých národností a kultur, tím si žák uspořádá svůj pohled na multikulturní svět.

Český jazyk a literatura – kvinta
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO







16 - 20 hodin

Jazyk












OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Úvod do jazyka
Postavení češtiny mezi ostatními
jazyky
Charakteristika současné češtiny
Národní jazyk a jeho útvary
Útvary národního jazyka podle
spisovnosti
Útvary národního jazyka podle
zeměpisného členění
Útvary národního jazyka podle
sociálního členění
Jazyková kultura
Jazykověda
Zdroje informací v češtině
Zvukové prostředky jazyka
Technika mluveného slova
Systém hlásek v češtině
Změny hlásek v proudu řeči
Zvuková stránka souvislé řeči
Ortoepické normy
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Orientuje se v soustavě jazyků.
Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci
Odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby.
Pouţívá adekvátní slovní zásobu
včetně příslušné odborné terminologie.
V písemném projevu uplatňuje
znalosti českého pravopisu.
Řídí se zásadami správné výslovnosti.
Pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Orientuje se výstavbě textu.
Samostatně zpracovává informace.
Zjišťuje potřebné informace
z dostupných zdrojů, vybírá je a
přistupuje k nim kriticky.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

D
Z
ZSV
Bi
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí








22 – 28 hodin

Sloh


Sdělení

Slohový postup informační

Slohový postup vyprávěcí

Slohový postup popisný

Slohový postup výkladový

Slohový postup úvahový

Úvod do funkčních stylů

Charakteristika stylu
prostěsdělovacího

Vybrané útvary (krátké informační
útvary, zpráva aj.)

Vybrané útvary (dopis, telefonát)
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Pouţívá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů.
Rozumí obsahu textu i jeho části.
Pořizuje z odborného textu výpisky.
Ovládá techniku mluveného slova,
umí klást otázky a vhodně formulovat
odpověď.

Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci.
Pouţívá adekvátní slovní zásoby
včetně příslušné odborné terminologie.
Vystihne charakteristické znaky
různých druhů textů a rozdíly mezi
nimi.
Rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu.
Orientuje se výstavbě textu.
Sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáţ,
poznámka, nabídka,…)
Vhodně pouţívá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary.

Z
ZSV
MV – okruh Mediální
produkty a jejich významy





12 – 14 hodin








Komunikace




Úvod do mezilidské komunikace
Účastníci komunikace
Záměr a strategie v komunikaci
Kontext komunikace
Kódování a kód
Komunikační kanál a komunikační
prostředek
Dekódování
Efekt komunikace a zpětná vazba







Vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Vyuţívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní
(pochválit), negativní (kritizovat,
polemizovat).
Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci.
Pouţívá adekvátní slovní zásoby
včetně příslušné odborné terminologie.
Ovládá techniku mluveného slova,
umí klást otázky a vhodně formulovat
odpověď.
Rozumí obsahu textu i jeho částí.

ZSV
Z
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
okruh Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
okruh Sociální komunikace,
okruh spolupráce a soutěţ
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



62 hodin

Vývoj literatury od starověku do
konce 18. století








Starověká literatura
Středověká evropská literatura
Česká literatura středověku
Renesance a humanismus v evropské a
české literatuře
Baroko v evropské a české literatuře
Klasicismus, osvícenství,
preromantismus v evropských
literaturách
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Vysvětlí odlišnosti v chápání literární
tvorby ve starověku a středověku
Charakterizuje základní období literárního
vývoje ve světě i u nás do konce 18. století
Rozezná základní ţánry a uvede jejich
příklady.
Vysvětlí specifičnost vývoje české
literatury.
Porovnává symbolickou funkci sv. Václava
v různých dobách národního útlaku (2. sv.
váka, listopad 1989)
Rozliší umělecký text od neuměleckého,
nalezne jevy, které činí text uměleckým.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
PT:
VMEGS: Ţijeme v Evropě.
Evropské kulturní kořeny a
hodnoty. Jazyková
rozmanitost Evropy.
Významné osobnosti
Evropy. Evropané
v Čechách a Češi v Evropě.
OSV: Morálka všedního
dne. Mravní rozměr
sociálních (komunikačních)
aktů. Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti. Rozvoj
osobnostních předpokladů.





Na základě vlastní četby doloţí základní
rysy probíraných uměleckých směrů,
popíše, jak se projevily v různých uměních
Objasní vztahy současné literatury
k literárním památkám minulosti na
příkladech z vlastní četby.
Zná nejvýznamnější představitele
jednotlivých vývojových období literatury e
jejich přínos pro vývoj literatury a myšlení

MEV: mediální produkty a
jejich významy.
MV:
VV, HV: Umění daného
období.
ZSV: Filosofie starověku,
středověku a raného
novověku.
DĚ: Historický kontext
daného období.

Český jazyk a literatura – sexta
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

6

TÉMA

Práce s informacemi
Návštěva Moravské zemské
knihovny

UČIVO







OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Informační zdroje
Informační instituce
Studium textu
Vyhledávání informací na
internetu
Důvěryhodnost informací
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Efektivně a samostatně vyuţívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie, internet).
Pořizuje z odborného textu výpisky,
vypracovává výtahy, konspekty.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
D
Z
ZSV
Bi
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
okruh Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
okruh Sociální komunikace,
okruh spolupráce a soutěţ
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí
MV – okruh Mediální
produkty a jejich významy
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy





8

Sloh

Funkční styl odborný

Charakteristika funkčního stylu
odborného

Vybrané útvary funkčního stylu
odborného
 Literatura faktu















12

Jazyk













Pravopis:
Záznam řeči písmem
Psaní i/y
Psaní ě, ú/ů, s/z a souhláskových
skupin
Psaní velkých písmen
Zkratky a značky, hranice slov
v písmu
Psaní slov přejatých
Základy typografie
Lexikologie:
Lexikální jednotka, její forma a
význam
Významové vztahy mezi slovy
Slovní zásoba
Změny slovní zásoby
Lexikografie
Speciální slovníky
Frazeologie
Slovotvorba:
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Odlišuje různé variety národního
jazyka a vhodně jich vyuţívá ve svém
jazykovém projevu v souladu s
komunikační situací.
Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a volí prostředky adekvátní
komunikační situaci.
Pouţívá adekvátní slovní zásoby
včetně příslušné odborné terminologie.
Vystihne charakteristické znaky
různých druhů textů a rozdíly mezi
nimi.
Rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu.
Vypracuje ročníkovou práci

V písemném projevu dodrţuje zásady
pravopisu a s oporou příruček řeší
sloţitější případy, účinně vyuţívá
moţností grafického členění textu.
Efektivně a samostatně vyuţívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie, internet).
V písemném i mluveném projevu volí
vhodné výrazové prostředky podle
jejich funkce a ve vztahu
k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
ke kontextu a k adresátovi, vysvětlí a
odůvodní význam slov v daném
kontextu.
V mluveném i psaném projevu vhodně
vyuţívá slohotvorné rozvrstvení
výrazových prostředků češtiny.
Odlišuje různé variety národního
jazyka a vhodně jich vyuţívá ve svém
jazykovém projevu v souladu s
komunikační situací.

ZSV
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
okruh Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
okruh Sociální komunikace
MV – okruh Mediální
produkty a jejich významy

D
Z
ZSV
Bi
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí









6








Komunikace







Původ a příbuznost slov
Odvozování
Skládání a zkracování
Vnitřní struktura slova
Slovotvorné kategorie

Komunikační dovednosti pro
budování vztahů:
Komunikační motivy
Aktivní naslouchání
Ocenění
Komunikační fauly
Transakční prostředí
Komunikační dovednosti pro
sebepoznání:
Prezentační dovednosti
Pokládání otázek
Přesvědčování
Obrana vůči manipulaci
Asertivita



Ve svém projevu uplatňuje znalosti
tvarosloví a slovotvorných a
syntaktických principů českého
jazyka.



Volí adekvátní komunikační strategie,
zohledňuje partnera a publikum.
Rozezná manipulativní komunikaci a
dovede se jí bránit.
V mluvené m projevu vhodně uţívá
nonverbálních prostředků řeči
V písemném i mluveném projevu volí
vhodné výrazové prostředky podle
jejich funkce a ve vztahu
k sdělovacímu záměru, k dané situaci,
ke kontextu a adresátovi, vysvětlí a
odůvodní význam slov v daném
kontextu.
V mluveném projevu ovládá zásady
spisovné výslovnosti a pro účinné
dorozumívání vhodně uţívá zvukové
prostředky řeči (modulace síly, výšky
hlasu a tempa řeči, umístění přízvuků
a pauz, správné fázování).
Při tvorbě vlastního textu mluveného i
psaného vyuţívá základní principy
rétoriky.








D
Z
ZSV
Bi
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
okruh Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
okruh Sociální komunikace
MV – okruh Mediální
produkty a jejich významy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY






10 - 18 hodin

Počáteční fáze národního obrození
v české literatuře.





Národní obrození a jeho periodizace.
Zrod české vědy a počátky novočeské
poezie, dramatu. RKZ.
Osobnosti české publicistiky, literatury
a dramatu.













44 - 52 hodin

Česká a světová literatura 19. století






Romantismus ve světové literatuře.
Romantismus v české literatuře a jeho
specifika.
Kritický realismus a naturalismus ve
světové literatuře.
Počátky realismu u nás.
generace májovců.
Generace ruchovců a lumírovců.
Český realismus v próze a dramatu 2.
pol. 19. století.
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Vysvětlí specifika vývoje české literatury
v kontextu literatury světové.
Uvede představitele počátků národního obrození
a vysvětlí jejich přínos pro vývoj české i světové
literatury.
Objasní specifika vývoje české literatury.
Na konkrétních příkladech popíše specifické
prostředky básnického jazyka a osvětlí jejich
funkci v textu.
Rozliší a specifikuje jednotky vyprávění v textu
(čas, prostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí
jejich funkci a účinek na čtenáře.
Samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl.
Postihne rozdíly mezi reálným světem a světem
fikce, vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět
promítá do literárního textu a jaký vliv můţe mít
na myšlení a jednání reálných lidí.
Rozezná různé typy promluv a vyprávěcí
způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním
textu.
Vystihne podstatné rysy romantismu, realismu a
naturalismu ve světové i české literatuře.
Uvede hlavní představitele těchto směrů a
vysvětlí jejich přínos pro vývoj české i světové
literatury.
Objasní specifika vývoje české literatury.
Postihne rozdíly mezi reálným světem a světem
fikce, vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět
promítá do literárního textu a jaký vliv můţe mít
na myšlení a jednání reálných lidí.
Rozezná různé typy promluv a vyprávěcí
způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním
textu.
Na konkrétních příkladech popíše specifické
prostředky básnického jazyka a osvětlí jejich
funkci v textu.
Rozezná různé typy promluv a vyprávěcí
způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním
textu.
Samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl.

MV:
DĚ: Národní obrození.

PT:
VMEGS: Ţijeme v Evropě.
Evropské kulturní kořeny a
hodnoty. Velcí Evropané.
MV:
DĚ: národní obrození,
vývoj v 19. století
HV, VV: umělecké směry
v 19. století.

Český jazyk a literatura – septima
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



Tvarosloví

Tvar slova

Slovní druhy

Mluvnické kategorie jmen

Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky Mluvnické kategorie
sloves

Slovesa

Neohebné slovní druhy
Skloňování jmen cizího původu
26 - 30 hodin












Jazyk
Skladba

Věta a výpověď

Skladební vztahy

Větné členy základní

Větné členy rozvíjející

Souvětí

Členící znaménka

Odchylky od pravidelné větné
stavby

Komunikační funkce výpovědi

Pořádek slov
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Uvede, co je předmětem zájmu
tvarosloví.
Rozlišuje tvoření slov a ohýbání slov.
Zná slovní druhy, umí je určovat.
Zná a určuje mluvnické kategorie
jmen a sloves.
Zná a určuje vzory jmen a sloves.
V textu rozpozná chybný tvar slova a
opraví ho.
Vytvoří nebo do textu doplní slovo ve
správném tvaru.
Skloňuje jména cizího původu,
správný tvar umí ověřit ve vhodné
příručce.
Vysvětlí rozdíl mezi větou a výpovědí.
popíše významové vztahy mezi členy
věty.
Rozlišuje věty podle členitosti a
dokáţe je přeměňovat.
Určí formální vztahy ve větě.
Určuje větné členy.
Nahrazuje větné členy vedlejšími
větami a naopak.
Určuje věty hlavní a vedlejší, souvětí
podřadné a souřadné.
Doplňuje správně interpunkci, chyby
opraví.
V textu najde odchylky od větné
stavby, případně je opraví.
Odhadne komunikační funkci
výpovědi.
Určí východisko a jádro výpovědi.
Určí vhodný pořádek slov a opraví
chyby v pořádku slov.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

ZSV
D
Z
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí




20 - 24 hodin

Sloh

Funkční styl publicistický

Charakteristika funkčního stylu
publicistického

Vybrané útvary funkčního stylu
publicistického

Reklama a inzerce










6 - 10 hodin

Komunikace

Komunikace na trhu práce

Komunikace při přijímacím řízení

Vztahy a komunikace
v zaměstnání

Komunikace v pracovním týmu

Reprezentace firemní kultury






Charakterizuje funkční styl
publicistický.
Uvede, v jakých situacích vznikají
komunikáty tohoto stylu.
Identifikuje komunikáty tohoto stylu a
sám jej vytvoří.
Uvede typické útvary tohoto stylu.
Popíše typické jazykové a strukturní
prvky konkrétního komunikátu.
Popíše prvky reklamy, rozpozná
reklamní text.
Při tvorbě komunikátu volí vhodné
jazykové prostředky.
Vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Vyuţívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní
(pochválit), negativní (kritizovat,
polemizovat).
Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci.
Pouţívá adekvátní slovní zásoby
včetně příslušné odborné terminologie.
Ovládá techniku mluveného slova,
umí klást otázky a vhodně formulovat
odpověď.

Z
ZSV
MV – okruh Mediální
produkty a jejich významy

ZSV
Z
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
okruh Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
okruh Sociální komunikace,
okruh spolupráce a soutěţ
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY



16 - 24 hodin

Světová a česká literatura na
přelomu století





Impresionismus, symbolismus,
expresionismus, dekadence.
Česká moderna. Česká dekadence.
Protispolečenští buřiči.
Výrazné autorské osobnosti období a
jejich přínos literatuře.








16 - 24 hodin

Próza, poezie a drama ve světové
literatuře v první polovině 20.
století





Realismus a moderní próza.
Futurismus, kubismus, kubofuturismus,
surrealismus, expresionismus.
Autorské osobnosti a jejich přínos
literatuře.










20 - 22 hodin

Česká meziválečná poezie, próza a
drama. Literatura za okupace.



Tematické, ţánrové a časové dělení
prózy.
Výrazné osobnosti literatury,
publicistiky, divadla, politiky a jejich
přínos.
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Dokáţe vystihnout rozdíly mezi
jednotlivými uměleckými směry.
Zná představitele jednotlivých uměleckých
směrů a ví, čím přispěli k rozvoji literatury.
Dokáţe interpretovat texty autorů a doloţí
své závěry poznatky z vlastní četby,
z filmového zpracování.
Dokáţe vystihnout rozdíly tradiční
realistické prózy a prózy moderní.
Vystihne rozdíly mezi jednotlivými
uměleckými směry. Uvědomuje si vliv
těchto směrů na současnou literaturu.
Zná představitele jednotlivých směrů a ví,
čím přispěli k rozvoji literatury.
Orientuje se v pásmu vypravěče a postav.
Rozlišuje druhy řeči postavy a rozezná
přechod k řeči vypravěče.
Zná autory pronásledované nacistickým a
komunistickým reţimem (Německo, SSSR)
Dokáţe vysvětlit specifika české literatury.
Umí objasnit souvislosti české a světové
literatury.
Na konkrétních ukázkách umí popsat
specifika jednotlivých autorů.
Dokáţe vysvětlit sjednocení umělecké
fronty v období hrozby fašismu, nacismu a
po mnichovské dohodě
Zná vliv vládnoucího reţimu na osudy
autorů ţidovského etnika za 2. sv. války,
osudy autorů bojujících proti okupačnímu
reţimu
Zná významné literární osobnosti daného
období a jejich nejvýznamnější díla.
Dokáţe zhodnotit funkci díla a jho účinek
na čtenáře.

PT:
VMEGS: Evropské kulturní
kořeny a souvislosti. Velcí
Evropané.
MV:
VV: Moderní směry ve
výtvarném umění.
ZSV: Filosofické směry
konce 19. století.

PT:
VMEGS: Evropské kulturní
kořeny a souvislosti. Velcí
Evropané.
MV:
DĚ: 1. světová válka

MV: Vlastenecká a mravní
výchova
ZSV: Ideologie.
DĚ: Vývoj ČSR v období
1918 – 1945.

Český jazyk a literatura – oktáva
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





2 - 5 hodin

Komunikace

Komunikace na trhu práce

Komunikace při přijímacím řízení

Vztahy a komunikace
v zaměstnání

Komunikace v pracovním týmu

Reprezentace firemní kultury






10 - 16 hodin

Jazyk

Opakování učiva z minulých ročníků
k maturitní zkoušce
Skladba

Věta a výpověď

Skladební vztahy

Větné členy základní

Větné členy rozvíjející

Souvětí

Členící znaménka

Odchylky od pravidelné větné
stavby

Komunikační funkce výpovědi

Pořádek slov

Vzájemné vztahy textů
Obecné poučení o jazyce
Hláskosloví
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Vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Vyuţívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní
(pochválit), negativní (kritizovat,
polemizovat).
Rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci.
Pouţívá adekvátní slovní zásoby
včetně příslušné odborné terminologie.
Ovládá techniku mluveného slova,
umí klást otázky a vhodně formulovat
odpověď.
Ve svém projevu uplatňuje znalosti
syntaktických principů českého
jazyka.
Vyuţívá znalostí o větných členech a
jejich vztazích, o aktuálním členění
výpovědi a o druzích vět podle záměru
mluvčího k vhodnému vyjádření
myšlenky, k účinnému dorozumívání,
k logickému strukturování výpovědi a
k odlišení záměru mluvčího.

Orientuje se ve struktuře didaktického

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

ZSV
Z
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
okruh Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
okruh Sociální komunikace,
okruh spolupráce a soutěţ
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí.

ZSV
D
Z
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí.

maturitního textu a umí s ním pracovat.
Dokáţe vyuţít všech získaných znalostí
k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky.

Pravopis
Nauka o slovní zásobě
Slovotvorba
Tvarosloví

Funkční styl administrativní

Charakteristika funkčního stylu
administrativního

Vybrané útvary funkčního stylu
administrativního

Útvary komunikace na trhu práce







12 –16 hodin




Sloh



Opakování učiva z minulých ročníků
k maturitní zkoušce

Nauka o slohu

Funkční styl prostěsdělovací

Funkční styl řečnický

Funkční styl publicistický

Funkční styl odborný
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Pouţívá adekvátní slovní zásoby
včetně příslušné odborné terminologie.
Vystihne charakteristické znaky
různých druhů textů a rozdíly mezi
nimi.
Rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar.
Vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně.
Posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu.
Orientuje se výstavbě textu.
Sestaví jednoduché administrativní
útvary (ţádost, plná moc, formální
dopis, motivační dopis…)
Vhodně pouţívá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary.

Je připraven si ze zadaných témat
maturitní zkoušky vybrat takový útvar
a takové téma, které dokáţe nejlépe
zpracovat.

Z
ZSV
MV – okruh Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení,
okruh Interpretace
mediálních sdělení ve
vztahu k realitě
OSV – okruh
Seberegulace a organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů.

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




16 - 24 hodin

Administrativní styl






Obecné poučení o administrativním
stylu
Kompozice a jazykové prostředky
administrativního stylu
Úřední dopis
Strukturovaný ţivotopis
Motivační dopis
Profesní konverzace










2 - 4 hodiny

2 - 4 hodiny

3 - 5 hodin

Umělecký styl

Řečnický styl

Nauka o komunikaci




Obecné poučení o uměleckém stylu.
Jazykové prostředky a kompozice
uměleckého stylu.





Obecné poučení o řečnickém stylu.
Jazykové prostředky a kompozice
řečnického stylu.
Útvary řečnického stylu.







Obecné poučení o textu.
Soudrţnost, rozvíjení, členění textu.
Vztahy mezi texty.
Interpretace textu.
Asertivní komunikace.

Ve svém vyjadřování ústním i písemném
pouţívá prostředky odpovídající
komunikační situaci
Logicky strukturuje svou výpověď.
Pouţívá syntaktické znalosti ke zvýšení
srozumitelnosti a přehlednosti textu.
Uplatňuje prvky textové výstavby.
Formou úředního dopisu je schopný
písemně vyřídit stíţnost, reklamaci,
objednávku, korespondovat s úřady a
firmami.
Dokáţe si připravit strukturovaný ţivotopis
a pouţít ho v ţádosti o zaměstnání.
Orientuje se v profesní nabídce trhu.
Dokáţe se připravit na přijímací pohovor.

PT:
MV: kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení,
Interpretace mediálních
sdělení ve vztahu k realitě
OSV:
Seberegulace a
sebeorganizace.
Komunikace.



Dokáţe pouţít své literárněvědné znalosti
k interpretaci textů a k produkci takových
textů, které rozvíjejí jeho vlastní
individuální styl




Volí vhodné výrazové strategie.
Vyuţívá vhodné jazykové i nejazykové
prostředky.
Zvládá samostatné řečnické vystoupení.
Dokáţe odlišit druhy odborného stylu.

PT:
OSV: Mezilidské vztahy.
Komunikace.
MV: Tvorba mediálních
sdělení.

Rozčlení text podle obsahově tematické
sloţky.
Pouţívá prostředky ke zvýšení
srozumitelnosti a přehlednosti výpovědi.
Logicky strukturuje svou výpověď.
Uţívá vhodné jazykové a nejazykové
prostředky.

PT:
OSV: Komunikace





154

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY







16 – 24 hodin

Opakování před maturitou



Opakování a nácvik slohových útvarů
k maturitní zkoušce.
Opakování jazykového učiva
k didaktickému textu.




Je připraven si ze zadaných témat maturitní
zkoušky vybrat takový útvar a takové téma,
které dokáţe nejlépe zpracovat.
Orientuje se ve struktuře didaktického
maturitního textu a umí s ním pracovat.
Dokáţe vyuţít všech získaných znalostí
k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky.

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA






24 - 30 hodin

Světová literatura 2. poloviny 20.
století a počátkem 21. století.



•

Poezie, próza a drama ve 2. pol. 20.
století – jména jsou upřesněna v daném
školním roce v souladu se čtenářskou
zkušeností a zájmem ţáků.
Existencialismus, neorealismus,
rozhněvaní mladí muţi, beatníci,
magický realismus, postmoderní
literatura, sci-fi, fantasy literatura,
absurdní drama.
Téma 2. světové války v literatuře.
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Dokáţe vystihnout rozdíly mezi
jednotlivými uměleckými směry.
Zná představitele jednotlivých uměleckých
směrů a ví, čím přispěli k rozvoji literatury.
Při interpretaci literárního textu uplatňuje
prohloubené znalosti o struktuře literárního
textu, literárních ţánrech a literárněvědných
termínech.
Identifikuje vyuţití jednoho textu v jiném
(intertextovost) a rozezná ţánry zaloţené na
mezitextovém navazování (parodie,
travestie, plagiát)
Postihne smysl textu, odhalí eventuální
dezinterpretaci textu.
Rozliší literaturu váţnou, střední proud, a
literární brak.
Získané schopnosti a dovednosti tvořivě
vyuţívá v produktivních činnostech, které
rozvíjejí jeho individuální styl.
Uvědomuje si principy západní civilizace
po 2. sv. válce v kontrastu s totalitními
reţimy východního bloku a jejich odraz v
literatuře

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

PT:
VMEGS: Evropské kulturní
kořeny a souvislosti. Velcí
Evropané.
MV:
DĚ: Vývoj po 2. sv. válce






24 - 32 hodin

Česká literatura 2. poloviny 20.
století a počátkem 21. století.






Periodizace vývoje české literatury
Česká poválečná poezie (Skupina 42,
schematismus 50. let, časopisy Květen,
Host do domu; oficiální, samizdatová a
exilová tvorba, poezie po r. 1989)
Česká poválečná próza (téma války,
budovatelský román, historická próza,
ţidovští autoři; oficiální, samizdatová a
exilová tvorba, próza po r. 1989)
České poválečné drama (divadlo po
válce, divadla malých forem, oficiální,
samizdatová a exilová tvorba)
Autorské osobnosti a jejich přínos
literatuře.











16 - 24 hodin

Opakování k maturitě





Volba a utváření vlastního seznamu děl
k ústní zkoušce ve společné části
maturitní zkoušky z JČ.
Zařazení vybraných literárních děl do
kontextu vývoje daného období.
Interpretace zvolených literárních textů.
Charakteristika příslušných literárních
směrů a ţánrů
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Dokáţe vystihnout rozdíly tradiční
realistické prózy a prózy moderní.
Vystihne rozdíly mezi jednotlivými
uměleckými směry. Uvědomuje si vliv
těchto směrů na současnou literaturu.
Zná představitele jednotlivých směrů a ví,
čím přispěli k rozvoji literatury.
Orientuje se v pásmu vypravěče a postav.
Rozlišuje druhy řeči postavy a rozezná
přechod k řeči vypravěče.
Dokáţe najít analogii mezi nacistickým a
komunistickým reţimem a jejich vliv na
literaturu.
Zná osudy autorů pronásledovaných
reţimem, problematiku exilu autorů a
vzniku exilového proudu literatury.
Zná praktiky uplatňované StB při
pronásledování autorů tvořících v
samizdatu
Na základě četby k maturitě posuzuje
protiklad pasivního a aktivního postoje
postav k totalitnímu reţimu
Dokáţe podle vlastních preferencí a
poţadavků maturitní zkoušky sestavit
vlastní seznam četby k maturitní zkoušce.
Vybírá si ze seznamu děl zachycujících
období 2. sv. války a poválečného
totalitního reţimu díla k maturitní zkoušce.
Dokáţe vyuţít všech nabytých schopností a
dovedností k úspěšné práci s uměleckým i
neuměleckým textem při zkoušce.
Pouţívá vhodné jazykové i nejazykové
prostředky ve svém projevu.

PT:
VMEGS: Evropské kulturní
kořeny a souvislosti. Velcí
Evropané.
MV:
DĚ: 2. světová válka

8.2 Anglický jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětuAnglický jazyk se realizuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP GV a je vyučován v kvintě (4 hod. týdně), sextě (4
hod. týdně), septimě (3 hod. týdně) a oktávě (5 hod. týdně). Ve všech hodinách se třída dělí na skupiny.Pro výuku jsou k dispozici jazykové
učebny vybavené didaktickou technikou včetně moţnosti pouţívat i počítačovou učebnu. Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na
procvičování jednotlivých jazykových dovedností a jejich postupné zdokonalování a rozšiřování. Při stanovení jednotlivých výstupů vycházíme z
evropského referenčního rámce a jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně, jak je stanoveno v RVP GV.
Náplň učiva v pouţívaných učebnicích zahrnuje tematické okruhy z historie, geografie, biologie a sociokulturního prostředí anglicky
mluvících zemí. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovně vzdělávací obsah se v anglickém jazyce prolíná s obsahem ostatních vyučovacích předmětů. Vědomosti a dovednosti, které se
získávají v jiných předmětech se uplatňují i ve výuce cizího jazyka.














Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Střídá různé metody a formy práce (kompetence k učení).
Podporuje zvídavost, efektivně a vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání (kompetence k učení).
Poskytuje prostor pro práci žáků va skupinách (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává odpovídající úkoly, usměrňuje činnosti žáka vzhledem k individuálním schopnostem
každého jedince (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Vyhledává a třídí informace, seznamuje s různými zdroji informací a s možnostmi jejich využití (kompetence k učení, k řešení problému).
Vede k práci se slovníky, internetem a médií (kompetence komunikativní, řešení problémů).
Vede k četbě v anglickém jazyce prostřednictvím časopisů a beletrie v Aj (kompetence k učení, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů (kompetence občanské, komunikativní).
Zařazuje projekty a aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí.
Podporuje účast v různých soutěžích (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě termínech (kompetence občanské, kompetence k podnikavosti).
Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání (kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní).
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Vede k hodnocení a sebehodnocení žáků (kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní).
Oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií (kompetence sociální a personální).
Vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky (kompetence občanské, sociální a personální).

Anglický jazyk - kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


22 - 25 hodin

Móda




22 - 25 hodin

22 - 25 hodin

Vzpomínky

Svět práce







22 - 25 hodin

Lidské tělo a mysl



Gramatika - přítomný čas prostý a
průběhový, stavová slovesa, slovesné vzory
(to/-ing).
Slovní zásoba - móda, oblečení a doplňky,
fotografie
Gramatika - minulý čas prostý, průběhový a
předminulý, used to pro opakovaný děj.
Slovní zásoba - vzpomínky, pocity, svátek
Den veteránů

Gramatika - vztaţné věty, frázová slovesa.
Slovní zásoba - zaměstnání, profese,
pracoviště.

Gramatika - rozdíl mezi časem minulým
prostým a předpřítomným, předpřítomný čas
průběhový.
Slovní zásoba - části těla, nemoci, pocity,
fast food
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Umí popsat oblečení.
Umí popsat lidi na fotografii.
Rozumí textu a poslechu o rozdílech mezi
národy.
Umí napsat neformální dopis, ve kterém
představí sebe a svou rodinu.

Čj,
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti,
VMEGS - Ţijeme v Evropě
Čj,
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti, Sociální
komunikace






Umí popsat své pocity.
Umí popsat své vzpomínky.
Rozumí textu a poslechu o Dni veteránů.
Umí napsat vyprávění v minulém čase.





Umí hovořit o různých profesích.
Rozumí poslechu o práci v cizině.
Umí hovořit o výhodách a nevýhodách práce v
cizině.
Rozumí textu o muţských a ţenských profesích.
Umí napsat ţádost o zaměstnání.

Čj, Ov
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti,
VMEGS - Ţijeme v Evropě

Umí popsat části těla a hovořit o poranění.
Rozumí poslechu o ţivotním stylu a stravě.
Rozumí textu o zlepšení paměti.
Umí hovořit o nemocech a jejich příznacích.
Umí napsat neformální dopis a popsat poslední
události.

Čj, Bi
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti,
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů










22 - 25 hodin

Naše budoucnost



Gramatika - budoucí čas, I.kondicionál,
budoucí průběhový a předbudoucí čas.
Slovní zásoba - počítače, politika a ţivotní
prostředí.







Umí hovořit o počítačích.
Umí hovořit a spekulovat o budoucnosti.
Rozumí textu a poslechu o problémech ţivotního
prostředí.
Umí navrhnout a dohodnout se na plánech.
Umí napsat argumentativní esej.

Čj, Ze,
EV - Člověk a ţivotní
prostředí,
VMEGS - Globální
problémy, jejich příčiny a
důsledky

Anglický jazyk - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


15 - 18 hodin

Móda




15 - 18 hodin

15 - 18 hodin

Vzpomínky

Svět práce







15 - 18 hodin

Lidské tělo a mysl



Gramatika - přítomný čas prostý a
průběhový, stavová slovesa, slovesné vzory
(to/-ing).
Slovní zásoba - móda, oblečení a doplňky,
fotografie
Gramatika - minulý čas prostý, průběhový a
předminulý, used to pro opakovaný děj.
Slovní zásoba - vzpomínky, pocity, svátek
Den veteránů

Gramatika - vztaţné věty, frázová slovesa.
Slovní zásoba - zaměstnání, profese,
pracoviště.

Gramatika - rozdíl mezi časem minulým
prostým a předpřítomným, předpřítomný čas
průběhový.
Slovní zásoba - části těla, nemoci, pocity,
fast food
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Umí popsat oblečení.
Umí popsat lidi na fotografii.
Rozumí textu a poslechu o rozdílech mezi
národy.
Umí napsat neformální dopis, ve kterém
představí sebe a svou rodinu.

Čj,
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti,
VMEGS - Ţijeme v Evropě
Čj,
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti, Sociální
komunikace






Umí popsat své pocity.
Umí popsat své vzpomínky.
Rozumí textu a poslechu o Dni veteránů.
Umí napsat vyprávění v minulém čase.





Umí hovořit o různých profesích.
Rozumí poslechu o práci v cizině.
Umí hovořit o výhodách a nevýhodách práce v
cizině.
Rozumí textu o muţských a ţenských profesích.
Umí napsat ţádost o zaměstnání.

Čj, Ov
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti,
VMEGS - Ţijeme v Evropě

Umí popsat části těla a hovořit o poranění.
Rozumí poslechu o ţivotním stylu a stravě.
Rozumí textu o zlepšení paměti.
Umí hovořit o nemocech a jejich příznacích.
Umí napsat neformální dopis a popsat poslední
události.

Čj, Bi
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti,
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů










15 - 18 hodin

Naše budoucnost




Příběhy

15 - 18 hodin




15 - 18 hodin

Partnerské vztahy



Gramatika - budoucí čas, I.kondicionál,
budoucí průběhový a předbudoucí čas.
Slovní zásoba - počítače, politika a ţivotní
prostředí.

Gramatika - nepřímá řeč, nepřímá otázka,
pravděpodobnost v minulosti.
Slovní zásoba - dům a zahrada, mýty a
realita.

Gramatika - 2. a 3.st.příd.jmen a příslovcí,
II.kondicionál, přací věty.
Slovní zásoba - partnerský vztah, ţivotní
etapy,internet, svátky





Umí hovořit o počítačích.
Umí hovořit a spekulovat o budoucnosti.
Rozumí textu a poslechu o problémech ţivotního
prostředí.
Umí navrhnout a dohodnout se na plánech.
Umí napsat argumentativní esej.

Čj, Ze,
EV - Člověk a ţivotní
prostředí,
VMEGS - Globální
problémy, jejich příčiny a
důsledky







Umí referovat o tom co slyšel.
Rozumí textu a poslechu o mýtech.
Rozumí textu o soudním prřípadu.
Umí v rozhovoru přistoupit na kompromis.
Umí napsat formální dopis s ţádostí o rezervaci
pokoje v hotelu.

Čj,
OSV - Sociální
komunikace, Morálka
všedního dne






Umí hovořit o partnerských vztazích.
Umí hovořit o imaginárních situacích.
Rozumí textu o vztazích přes internet.
Umí začít a rozvíjet rozhovor s neznámým
člověkem.
Umí napsat odpověď na neformální pozvání.

Čj, Ov,
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti, Sociální
komunikace






Anglický jazyk - septima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


15 - 17 hodin

Cestování




15 - 17 hodin

Peníze a finance



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Gramatika - trpný rod, neurčitá zájmena,
nepřímá otázka
Slovní zásoba -cestování, transport,turismus,
dovolená

Gramatika - havesth done, III.kondicionál,
zvratná zájmena.
Slovní zásoba - peníze, prodej, platba.
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 Umí hovořit o cestování.
 Rozumí textu a poslechu o dovolené v různých
dobách.
 Rozumí textu popisujícímu neobvyklou
dovolenou.
 Umí zdvořile poţádat o informaci.
 Umí napsat pohlednici o katastrofální dovolené.
 Umí hovořit o penězích a vztahu k nim.
 Rozumí textu a poslechu o inzerování zboţí ve
školách.
 Rozumí novinovému článku o milionáři.
 Dokáţe odmítnout s odůvodněním.
 Umí napsat formální dopis se ţádostí o
informace.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj,Ze,
OSV Seberegulace,organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů

Čj, Ov,
OSV - Sociální
komunikace, Morálka
všedního dne


15 - 17 hodin

Umění a umělci



15 - 17 hodin

15 - 17 hodin

Lidé a významné osobnosti

Majetek, bohatství a chudoba







15 - 17 hodin

Etapy ţivota









Umí hovořit o různých druzích umění.
Rozumí textu a poslechu o skupině umělců.
Umí vyjádřit svůj názor na dílo nebo událost.
Umí popsat umělecké dílo.
Umí napsat esej na dané téma.

Čj, Vv,
VMEGS - Vzdělávání v
Evropě a ve světě







Umí popsat člověka a jeho povahové vlastnosti.
Umí vyjádři vlastnít názor na známé osobnosti.
Rozumí příběhu o přeţití.
Umí popsat fotky a spekulovat o jejich tématu.
Umí napsat článek do časopisu na základě
obrázků.

Čj,Ov
OSV - Sociální
komunikace,
VMEGS - Ţijeme v Evropě

Gramatika - členy, slovesné vzory
Slovní zásoba - vlastnictví, majetek,
bohatství, chudoba, výrazy udávající
mnoţství







Umí hovořit o hodnotě věcí.
Umí hovořit o pronájmu nemovitosti.
Rozumí textu o chudobě a umí na něj reagovat.
Rozumí poslechu o konzumní společnosti.
Umí napsat argumentativní esej.

Čj, Ov,
VMEGS - Globální
problémy, jejich příčiny a
důsledky,
MV - Základní problémy
sociokulturních rozdílů

Gramatika - budoucí časy, časové věty,
frázová slovesa.
Slovní zásoba - mládí a stáří, ţivotní
etapy,generační mezera

 Umí hovořit o různých etapách ţivota.
 Umí hovořit o plánech do budoucna.
 Rozumí poslechu o starších lidech a umí na
problém reagovat.
 Rozumí textu o mezigeneračních problémech.
 Umí napsat podrobný popis člověka kterého
obdivuje.

Gramatika - neurčitá zájmena, výrazy
udávající mnoţství, zkrácené vztaţné věty
(participleclauses).
Slovní zásoba - umění, umělci

Gramatika - minulé časy, předminulý prostý
a průběhový, srovnávání s as - as.
Slovní zásoba - povaha, vlastnosti,
úspěch,významné činy

Čj, Ov,
OSV - Sociální
komunikace, Morálka
všedního dne

Anglický jazyk - oktáva

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


18 - 20 hodin

Zvířata


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Gramatika - vyjádření schopnosti,nominální
věty.
Slovní zásoba - zvířata, komunikace zvířat.
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Umí popsat zvířata a jejich schopnosti.
Umí porovnat vztah různých zemí ke zvířatům.
Rozumí textu o komunikaci zvířat.
Umí diskutovat o vztahu lidí ke zvířatům.
Umí napsat podrobný text o vybraném druhu
zvířat.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Čj, Bi, Ze
EV - Problematika vztahů
organismů a prostředí


18 - 20 hodin

Noviny




18 - 20 hodin

Úhel pohledu




18 - 20 hodin

Ţivotní prostředí




18 - 20 hodin

Internet, sociální sítě



18 - 20 hodin

Pracovní trh




18 - 20 hodin

Vesmír



Gramatika - nepřímá řeč, nepřímá
otázka,další slovesa uvádějící nepřímou řeč,
zkratky.
Slovní zásoba - tisk, noviny, sláva, statistika,
recenze

 Rozumí jazyku novinových titulků.
 Rozumí článku a poslechu o britských novinách
a umí na něj reagovat.
 Rozumí textu o paparazzi.
 Umí interpretovat grafy a tabulky.
 Umí napsat recenzi knihy.

Gramatika - nepřímé otázky, otázky na
podmět a předmět, tázací dovětky, intonace.
Slovní zásoba - názory, náboţenství, víra

 Umí pouţít výrazy pro vyjádření názorů.
 Rozumí textu a poslechu o různých
náboţenstvích.
 Rozumí textu o TV quizu.
 Umí vyjádřit svůj názor na různé problémy.
 Umí napsat esej zaloţenou na vlastním názoru.

Gramatika - modální slovesa,
pravděpodobnost v přít., minulém a
budoucím čase.
Slovní zásoba - ţivotní prostředí, oteplování,
ohroţené druhy

 Umí hovořit o důvodech a následcích globálního
oteplování.
 Umí hovořit o povinnostech a zákazech.
 Rozumí textu o ohroţení přírodního prostředí.
 Rozumí textu o plýtvání jídlem.
 Umí napsat argumentativní esej.

Čj,Ov, Ze,
EV - Člověk a ţivotní
prostředí, Problematika
vztahů organismů a
prostředí

Gramatika - modální slovesa pro
pravděpodobnost v minulosti, sníšené
podmínkové věty.
Slovní zásoba - počíta, internet, sociální sítě.







Čj, Inf,
Mediální produkty a jejich
významy, Uţivatelé

Gramatika - opakovaný děj v přítomnosti a
minulosti, budoucí čas v minulosti.
Slovní zásoba - zaměstnání. pracovní trh,
pracovní pohovor.

 Umí hovořit o současných a minulých
zvyklostech.
 Rozumí textu a umí hovořit o migraci.
 Umí se zúčastnit pracovního pohovoru.
 Umí napsat dopis se ţádostí o práci.

Čj, Ov,
OSV - Seberegulace,
organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů,
Sociální komunikace

Gramatika - trpný rod ve všech časech,
frázová slovesa.
Slovní zásoba - vesmír, věda, dovolená ve
vesmíru.

 Umí hovořit o výzkumu vesmíru.
 Rozumí úryvku poslechu z vědeckofantastického románu.
 Rozumí textu o letu do vesmíru.
 Umí prezentovat své názory.
 Umí napsat krátký science fiction příběh.

Čj, Ze,
EV - Člověk a ţivotní
prostředí, VMEGS Globalizační a rozvojové
procesy.
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Umí popsat jak pouţívat internet.
Rozumí textu a poslechu o sociálních sítích.
Rozumí článku o virtuálních světech.
Umí hovořit o následcích imaginárních událostí.
Umí napsat biografii vybrané osobnosti.

Čj, Ov,
MV - Média a mediální
produkce, Účinky mediální
produkce a vliv médií

Čj, Ov,
VMEGS - Ţijeme v Evropě,
MKV - Základní problémy
sociokulturních rozdílů

8.3 Další cizí jazyk (německý, francouzský a ruský jazyk)
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu se realizuje obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Další cizí jazyk podle RVP GV.
Realizují se zde tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Enviromentální výchova.
Týdenní časová dotace činí 3 hodiny v kvintě, 3 hodiny v sextě, 3 hodiny v septimě a 3 hodiny v oktávě.
Ţák si zvolil v tercii z nabídky tří cizích jazyků (francouzský, německý, ruský). Změna v průběhu studia není moţná.
Třída je podle výběru jazyka rozdělena na dvě skupiny.Další cizí jazyk spolupracuje v rámci mezipředmětových vztahů s českým jazykem,
anglickým jazykem, zeměpisem, občanskou výchovou, biologií a informatikou.
Pro výuku je ve škole k dispozici jedna jazyková učebna, která je vybavena sluchátky a audiovizuální technikou. Kaţdá třída má v této
učebně alespoň jednu hodinu týdně.
Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. Při stanovení
jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní se vychází z evropského referenčního rámce, jak je stanoveno v RVP GV.
V rámci studia francouzského a německého jazyka se příležitostně organizují výukově-poznávací zájezdy do francouzsky nebo
německy mluvících zemí a výměnné stáže se zahraničními partnery. Tyto zájezdy a stáže se realizují podle finančních možností školy a žáků a
to zajištění dopravy autobusy,ubytování a stravy.
Výchovné a vzdělávací strategie
-

Učitel zadává žákům samostatné tvořivé úkoly – samostatné jazykové projekty, jak jsou koncipovány přímo v jazykových učebnicích –
kompetence k řešení problémů, kompetence k učení.
Učitel zadává žákům psaní jednoduchých jazykových prací – kompetence komunikativní. Výstup navazuje na produktivní řečové
dovednosti a rozpracovává slohové útvary a postupy, kterým by se žák měl v průběhu studia naučit.
Učitel vede žáky k četbě v cizím jazyce, k diskusi o přečteném – kompetence k učení, kompetence komunikativní. K četbě jsou využívány
texty v učebnici, časopisy, případně beletrie v různých úrovních náročnosti.
Učitel vede žáky k poznávání reálií zemí, jejichž jazyku se učí – kompetence k učení, sociální.
Učitel vede žáky od počátku k práci se slovníky, také k práci s internetem a médii - kompetence komunikativní, kompetence k řešení
problémů.
Žáci mají možnost se zúčastnit poznávacích zájezdů – kompetence komunikativní, sociální, občanská.
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8.3.1 Německý jazyk
Německý jazyk - kvinta
HODINOVÁ
DOTACE

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Jaké to bylo o prázdninách?

 gramatika: dativ, přivlastňovací zájmena,
perfektum, příčestí minulá
 výslovnost: slovní přízvuk u sloves
s předponami
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o prázdninách, o prázdninových
záţitcích (pouţívá minulý čas)
 umí napsat krátký text o svých prázdninách
 umí mluvit o počasí

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Moje plány

 gramatika: hlavní věty a vedlejší věty se
spojkami weil, dass, modální slovesa v
préteritu
 výslovnost r a l
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí vyjadřovat své naděje, svá přání a
domněnky, umí o něčem informovat a něco
zdůvodňovat
 umí udělat plán
 umí mluvit o minulosti

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Přátelství

 gramatika: osobní zájmena ve 3.p., 2. stupeň
příd. jmen, srovnání
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o přátelství, poţádat o pomoc a
nabídnout pomoc
 umí nazvat a srovnávat vlastnosti
 umí dělat komplimenty

Obrazy a zvuky

 gramatika: modální slovesa dürfen a sollen,
vedlejší věty s wenn
 výslovnost anglických slov v němčině
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o elektronických médiích
 umí předat pokyny, říct co se smí a nesmí
 umí vyjádřit podmínku a čas

Souţití

 gramatika: zvratná slovesa, skloňování
zájmena welch výslovnost p,t,k
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o svých pocitech, hádat se a
nacházet kompromisy
 umí popsat školu a formulovat pravidla
 umí napsat dopis kamarádovi o své škole, vyuţívat
překladový slovník

To se mi líbí

 gramatika: přídavná jména v přívlastku (1.a
4.p.) po členech určitých a neurč.
 výslovnost dlouhých vět
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí říct, co se mu líbí a nelíbí v oblasti módy a
designu
 umí popsat osoby a věci
 umí nakupovat oblečení
 umí se vyjádřit ke statistice
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Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a
mezilidské vztahy
Čj, Inf, Ov, Aj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Mediální výchova
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a
mezilidské vztahy

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání

12-15 hodin

 gramatika: přídavná jména v přívlastku ve 3.p.,
řadové číslovky
 výslovnost skupin souhlásek
 slovní zásoba k tématu

Víc o mně







ţák umí vyjádřit domněnky, popisovat osoby
umí vyjadřovat data a mluvit o školní docházce
rozumí krátkým vyprávěním
umí vyhledat informace v přečteném textu
umí reprodukovat přečtený či vyslechnutý
autentický text

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a
mezilidské vztahy

Německý jazyk - sexta
HODINOVÁ
DOTACE

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Fitness a sport

 gramatika: shrnutí modálních sloves
v préteritu, nově préteritum slovesa
 výslovnost j
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o sportu, nehodách
 umí formulovat výmluvy a omluvy
 umí procvičovat paměť

Výměna

 gramatika: spojka sondern, dvojice sloves
liegen/legen, stehen/stellen,…., změna pádu po
předloţce
 výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o svých starostech a obavách
 umí druhé uklidnit a utěšit
 umí vyřešit problémy s porozuměním v cizím
jazyce, umí se zapojit do rozhovoru rodilých
mluvčích
 umí srovnávat země
 umí popsat zařízení pokoje

 gramatika: nepřímé otázky, sloveso wissen
 výslovnost w a b
 slovní zásoba k tématu

 ţák se umí zdvořile zeptat, vyjádřit souhlas i
nesouhlas
 umí plánovat společné aktivity
 rozumět textům o různých svátcích, vyhledat
v nich poţadované informace, jednoduše shrnout a
reprodukovat získané informace

 gramatika: místní předloţky - shrnutí
 výslovnost ä,ö,ü
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí prezentovat své město, mluvit o Berlíně
 umí se zeptat na cestu a poskytnout informace o
cestě
 umí zdvořile poprosit o pomoc, o informace
 umí naplánovat program na volný čas

Naše svátky

Berlínský vzduch
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
Čj, Ov, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

12-15 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

 ţák umí sdělit kde a proč by chtěl ţít
 umí mluvit o důsledcích
 rozumí textu o ochraně ţivotního prostředí, umí
odhadnout význam neznámých slov na základě
jiţ osvojené slovní zásoby
 umí formulovat tipy na ochranu ţivotního prostředí

Čj, Ze, Bi, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Cestování kolem Rýnu

 gramatika: opakování předloţek - přehled,
sloţená slova
 výslovnost sloţených slov, slovního přízvuku
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí vyjádřit záliby, sympatie a antipatie
 umí vyjádřit souhlas i nesouhlas
 umí naplánovat cestu a koupit jízdenky

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Párty na rozloučenou

 gramatika: slovesa s dvěma předměty ve 3.a ve
4.pádu
 slovní zásoba k tématu






Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
mezilidské vztahy

Svět a ţivotní prostředí

 gramatika: spojka trotzdem, záporná zájmena
keiner, niemand, nichts, nie, tvoření sloves a
podstatných jmen
 výslovnost ch a c
 slovní zásoba k tématu

ţák umí formulovat výhody a nevýhody
umí mluvit o dárcích, receptech
umí naplánovat oslavu, napsat pozvánku
umí se rozloučit

Německý jazyk - septima
HODINOVÁ
DOTACE

10-12 hodin

10-12 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Vzory

 gramatika: vazby sloves s předloţkami,
zájmenná příslovce tázací a ukazovací, spojka
sowohl…alsauch
 slovní zásoba k tématu

 ţák rozumí biografii, umí mluvit o svých vzorech a
idolech, umí napsat text o svých vzorech
 umí mluvit o statistice

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Mediální výchova
Multikulturní výchova

Profese

 gramatika: vztaţné věty
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o profesích
 umí mluvit o svých silných a slabých stránkách
 umí vysvětlovat, vyplnit dotazník

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
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10-12 hodin

10-12 hodin

Sny a přání

 gramatika: konjunktivy préterita sloves sein,
haben, modálních sloves, opisná forma s würde
 dvojdílné spojky entweder..oder, weder…noch,
nichtnur… sondernauch, einerseits…anderseits
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí vyjádřit svá přání, mluvit o svých plánech
 umí vyjmenovat podmínky, alternativy

Rodina

 gramatika: 2.pád podstatných jmen
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí popsat svou rodinu, diskutovat o rolích
v rodině
 umí definovat pojmy
 rozumí grafu

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy

Bydlení

 gramatika: vztaţné věty s was, wo, wie,…
 infinitivní konstrukce s zu
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí popsat své oblíbené místo
 umí napsat dopis na téma úklid, rozumí přísloví o
pořádku
 rozumí inzerátům na bydlení

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
Mediální výchova

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání

Čj, Ov, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
Mediální výchova

Budoucnost

 gramatika: budoucí čas
 slovní zásoba k tématu

 ţák rozumí předpovědím, umí je tvořit, umí mluvit
o budoucím vývoji
 umí vést brainstorming

Jídlo

 gramatika: 3.stupeň příd.jmen a příslovcí,
jejich skloňování
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí objednat jídlo v restauraci, stěţovat si na
jídlo, hodnotit jídlo
 umí popisovat obrazy

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy

Brzké uzdravení

 gramatika: zvratná slovesa, účelové věty,
překlad české spojky aby – dass/damit
 slovní zásoba k tématu






Čj, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

 gramatika: vedlejší věty s obwohl
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí vyjadřovat své názory
 umí odpovědět na e-mail
 rozumí textu na téma angaţovanost

Angaţovanost
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ţák si umí domluvit termín u lékaře
umí mluvit o svých zdravotních problémech
umí formulovat rady, rozumí návodům
umí pojmenovat účel a cíl

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Německý jazyk - oktáva

HODINOVÁ
DOTACE

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

TÉMA

Vydělávání a utrácení peněz

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 gramatika: postavení dvou předmětů
vyjádřených podst.jménem/zájmenem ve větě
 sloveso lassen
 slovní zásoba k tématu

Politika a já

 gramatika: préterita – tvoření, uţití, zkracování
vedlejších vět s dass, damit
 slovní zásoba k tématu

… miluje mě … nemiluje mě …

 gramatika: vedlejší věty časové se spojkami
wenn, als, seit, bevor, nachdem, während, bis,
kaumdass, solange, sobald, sooft
 plusqumperfektum, jeho uţití v časových
větách
 zájmeno einander
 slovní zásoba k tématu

Planeta Země

 gramatika: nepřímé otázky, předloţky se 2.p.
wegen, statt, außerhalb, innerhalb, infolge,
inmitten, während a jiné
 slovní zásoba k tématu
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

 ţák umí mluvit o vydělávání peněz
 umí mluvit o výhodách a nevýhodách brigád
 umí něco reklamovat a vyměnit

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

 ţák umí vyjádřit a zdůvodnit své názory
 umí pojmenovat účel něčeho
 umí připravit a předvést referát

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Mediální výchova

 ţák umí mluvit o pocitech, o básních
 umí vyjádřit časovou posloupnost
 umí charakterizovat člověka

Čj, Ov
Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy

 ţák umí vyjádřit překvapení, pochyby
 rozumí odbornému textu, vyhledá příslušné
informace
 umí se vyjádřit k problémům ţivotního prostřední

Čj, Bi, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Enviromentální výchova

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

10-12 hodin

Krása

 gramatika: zájmeno derselbe,…
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí popsat osoby
 umí zdůvodnit své názory
 umí poradit při nákupu oblečení

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Cestování

 gramatika: příčestí přítomná a minulá jako
přívlastek
 slovní zásoba k tématu

 ţák umí mluvit o plánech na cesty
 umí si vybrat z nabídky cest
 umí napsat příspěvek do internetového fóra

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Technika

 gramatika: trpný rod, stavové a průběhové
pasívum
 slovní zásoba k tématu

 ţák rozumí textu o historii robotů
 umí popsat schopnosti robotů
 umí vést diskusi, napsat dopis do časopisu

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace
Mediální výchova

 ţák rozumí inzerátům na pracovní místo
 mluví o kvalifikaci na pracovní pozici
 umí napsat ţádost o místo

Čj, Ov
Osovbostní a sociální
výchova – okruh
komunikace, sebepoznání,
mezilidské vztahy

Berufsleben

 Gramatika: vedlejší věty s je…desto,
samostatné postavení einer, eins, eine
 Slovní zásoba k tématu
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8.3.2 Ruský jazyk

8.3.2Ruský jazyk
Ruský jazyk - kvinta
HODINOVÁ
DOTACE

15-18 hodin

12-15 hodin

12-15 hodin

15-18 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Moskva, Petrohrad

 gramatika: skloňování podst.jmenstřed.rodu
typu место, здание v j.č., nesklonná
podst.jména
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák se umí zeptat kdo byl, kdo chce jet do Moskvy,
Petrohradu
 umí se zeptat, co se tam komu líbilo, co si tam kdo
prohlédne
 zná nejdůleţitější památky Moskvy, Petrohradu

Praha

 gramatika: 1.a 2.p. nm.č. podst.jmen ţenského
a středního rodu, shrnutí skloňování podst.jmen
v mn.č.
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí informovat zahraniční hosty o Praze
 zná nejdůleţitější památky Prahy, umí říct, co si
kdo má prohlédnout

Setkání

 gramatika: časování dalších sloves, věty typu
мнепридѐтся/мнепришлось
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák se umí zeptat, jak se kdo má, jak se komu daří,
co je u koho nového, kde kdo byl a co dělal
 umí odpovídat na takové dotazy

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, mezilidské
vztahy
Multikulturní výchova

Jak kdo vypadá

 gramatika: skloňování příd.jmen typu новый,
skloňování řadových číslovek s výjimkou
третий, vyjádření podobnosti
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí popsat vzhled člověka, říct, kdo je komu
podobný
 umí mluvit o konkurzu, kdo na něho půjde, kdy se
koná

Čj,
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
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15-18 hodin

Oblečení, módní přehlídka

 gramatika: vazba учиться на кого, časování
dalších sloves, vyjádření vzájemnosti
другдругу, pouţití zájmen какой, который,
pouţití předloţky для, věty typu иненужны ...
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí mluvit o módní přehlídce, jak se kdo
oblékne, co má kdo na sobě
 umí vyjádřit co kdo potřebuje
 má představu o ruském lidovém kroji

Čj,
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Multikulturní výchova

Ruský jazyk - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

15--18 hodin

15--18 hodin

15--18 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 gramatika: další slovesné vazby, psaní data,
skloňování zpodstatnělých příd.jmen, pouţití
spojek потомучто, поэтому, vyjádření
moţnosti, nemoţnosti, nutnosti, potřebnosti
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí mluvit o povahových vlastnostech
 umí vyjádřit, komu je a není moţné důvěřovat,
s kým je a není moţné souhlasit, kdo co má a
nemá dělta
 seznámí se v textu s charaktery hrdinů z některých
děl ruské literatury

Počasí

 gramatika: skloňování příd.jmen podle
vzoruлетний, vyjádření data a letopočtu
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí mluvit o počasí v různých ročních
obdobích, o předpovědi počasí
 seznámí se v textu s některými ruskými malíři a
spisovateli, kteří zobrazili krajinu různých
ročních období ve svých dílech

Sibiř, Transsibiřská magistrála

 gramatika: určování času, vyjádření
přibliţnosti, shrnutí základních číslovek,
3.stupeň příd.jmen (самый + 1.stupeň)
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák se umí mluvit o Sibiři, sdělit informace o
podnebí, přírodě, nerostném bohatství na Sibiři
 umí sdělit, jak je to kam daleko, jak se kam dlouho
jede

Jsme různí. Dopis do redakce
novin.
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova

15--18 hodin

15--18 hodin

Ekologie – moje poslání

 gramatika: další slovesné vazby, sloveso
давать a slovesa odvozená – jejich časování,
skloňování podst.jmen typu тетрадь
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí mluvit o ekologii, jaké problémy řeší, jaká
je současná situace ţivotního prostředí, co je
moţné udělat pro jeho ochranu, jakých
ekologických aktivit je moţné se zúčastnit

Čj, Ze, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Enviromentální výchova

Vítejte v Moskvě! Na letišti

 gramatika: další časové údaje, další slovesné
vazby, pouţití částice ли a spojky если,
podmiňovací způsob, podmínkové věty se
spojkou еслибы
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák se umí informovat o příletu a odletu letadla,
umí rezervovat pokoj v hotelu, umí vyřešit
situaci při ztrátě zavazadel
 seznámí se v textu s moskevskými letišti a
nádraţími

Čj, Ze, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Ruský jazyk - septima

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

V restauraci

 gramatika: časování sloves есть, пить,
rozkazovací způsob
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí poradit, kde je moţné poobědvat, umí si
objednat jídlo v restauraci, ví, jak hovořit s hosty
u stolu, co kdo jí a pije
 umí nakupovat potraviny
 seznámí se v textu s ruskou kuchyní

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
Multikulturní výchova

Všední dny

 gramatika: další slovesné vazby, neurčitá
zájmena a příslovce s částicemi -то, -нибудь,
2.stupeň příd.jmen a některých příslovcí
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí říct, kdo ţije či neţije jednotvárně, co je
pro koho důleţité, co komu pomáhá, z čeho je
moţné se radovat, na co člověk rád vzpomíná
 seznámí se v textu s ruskými svátky

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Multikulturní výchova

HODINOVÁ
DOTACE

18- 22 hodin

18- 22 hodin

TÉMA

UČIVO
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18- 22 hodin

18- 22 hodin

Proč se učíte rusky?

 gramatika: časování dalších sloves, vidové
dvojice, další slovesné vazby, zájmena тота
этот, věty se spojkou чтобы
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

Chci koupit byt

 gramatika: rozkazovací způsob 1.os.mn.č.,
skloňování přivlastňov.zájmen, skloňování
podst.jmenмать, дочь, mn.č. podst.jmen typu
брат, друг, další slovesné vazby
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí říct, v čem kdo vidí význam cizích jazyků,
proč se kdo učí ruštinu, jak dlouho, co je obtíţné a
co jednoduché, co koho zajímá z ruské literatury
 seznámí se v textu s některými významnými
ruskými vědci

Čj,
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

 ţák umí říct, kdo se chce stěhovat a proč, umí
mluvit o lokalitách a typech domů a bytů
 rozumí inzerátům na bydlení, umí ho napsat
 seznámí se v textu s usedlostmi – fenoménem
bydlení v Rusku konce 18. a začátku 20. století

Čj,
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,
mezilidské vztahy
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Ruský jazyk – oktáva

HODINOVÁ
DOTACE

30-40 hodin

30-40 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Zdraví a sport

 gramatika: podst.jména rodu muţ. se
zakončením –а, -я v mn.č., podst.jména
s kmenem zakončeným na ж, ш, ч, щ, ц,
jmenné tvary příd.jmen, další slovesné vazby,
předloţkové vazby
 vyjadřování čskéhobýt
 přídavná jména slovesná
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí mluvit na téma zdraví, jak kdo o něj
pečuje, co škodlivé a co uţitečné
 umí mluvit v ordinaci s lékařem
 umí říct, jak souvisí zdraví a sport
 umí mluvit o jednotlivých druzích sportu
 v textu se seznámí s některými ruskými
sportovními legendami

Na mezinárodní výstavě

 gramatika: záporná zájmena никто, ничто,
никакой, další slovesné a předloţkové vazby,
věty se slovesem являться
 přechodníky
 slovní zásoba k tématu
 text k samostatné četbě

 ţák umí mluvit o pracovním jednání, ví jak se
zahajuje, jak probíhá, o čem se hovoří, jak se
obvykle uzavírá
 rozumí komerčním dopisům, umí napsat reklamaci
 rozumí nejpouţívanějším komerčním zkratkám
 v textu se seznámí se zahraničními ekonomickými
vztahy Ruska
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Čj, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání,

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

30-40 hodin

Byli jsme v Rusku

 gramatika: časování sloves, vidové dvojice –
přehled, další slovesné vazby, věty typu
Естькомуписать/Некомуписать

 ţák umí mluvit o pobytu v Rusku, umí se
ptát/odpovídat jaká místa navštívil, co na něj
udělalo největší dojem
 umí porovnat Moskvu a Petrohrad
 umí zhodnotit celkovou atmosféru ţivota ruských
velkoměst
 v textu se seznámí s turistickým okruhem Zlatý
prsten, s historickými městy s památkami staré
ruské architektury

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova

8.3.3Francouzský jazyk
Francouzský jazyk – kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

17-19

17-19

TÉMA

Příběh

Budoucnost

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Fonetika
 samohlásky i, y
Gramatika
 sloţený minulý čas
 otázka
 shoda příčestí minulého
s podmětem
 tázací zájmena
Slovní zásoba
 koníčky,volný čas
 příběh

Ţák umí
 vyjádřit co se stalo v minulosti
 zeptat se na události
 číst a porozumět drobným zprávám v
novinách

Fonetika
 souhlásky s,z,k,g,t,d
Gramatika
 zájmena 4. pádu
 postavení přídavných jmen
 stupňování přídavných jmen a
příslovcí
 jednoduchý budoucí čas
 podmiňovací způsob přítomný

Ţák umí
 vyjádřit své plány do budoucna
 vyjádřit domněnku
 zeptat se na cenu zboţí
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce

 zájmena 3.pádu
Slovní zásoba
 rodina,rodinné události
 město, památky
 obchody

18-20

17-19

17-19

Ekologie, příroda
Opakování

Ţivotní události
Frankofonie

Vyprávění příběhu

Fonetika
 navazování a vázání ve francouzské
větě
Gramatika
 vazba ilfaut, il ne faut pas
 nepravidelné sloveso devoir
 zápor
 podmiňovací způsob přítomný
 stupňování přídavných jmen a
příslovcí
 výrazy mnoţství
Slovní zásoba
 ţivotní prostředí
 město, vesnice
 popis věcí –
forma,materiál,barva…
 způsoby dopravy
Fonetika
 navazování a vázání ve francouzské
větě
Gramatika
 sloţený minulý čas
 nedávná minulost
 předloţky místní
Slovní zásoba
 charakterové vlastnosti člověka
 frankofonie
 idiomatické vazby
Fonetika
 polosamohlásky
Gramatika
 minulý čas imparfait
 srovnání imparfait a passé composé
 zájmenná příslovce y,en
 vztaţná zájmena qui,que
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 domácí úkoly
projekty

Ţák umí
 hovořit o ochraně ţivotního prostředí
 popsat místo,předměty
 vyjádřit nutnost a zákaz
 porovnat různé věci,události,osoby

CJ, ZSV,BI, ZE
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Ochrana ţivotního
prostředí
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Ţák umí
 hovořit o ţivotních událostech
 podávat o sobě informace a zjišťovat
informace o druhých
 diskutovat o frankofonních zemích

Ţák umí
 vyprávět příběh
 hovořit o známé osobnosti
 vyprávět obsah knihy, kterou četl

CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Slovní zásoba
 základní pojmy z literatury
 novinové zprávy
 idiomatické vazby

Francouzský jazyk– sexta

20-23

20-23

20-23

Budoucnost

Sport

Problémy mládeţe,přátelství

Fonetika
 souhláska r
Gramatika
 jednoduchý budoucí čas
 zájmena 3.a4.pádu a jejich
postavení v jedné větě
 přivlastňovací zájmena samostatná
Slovní zásoba
 školní systém český a francouzský
 zájmy mladých lidí
 nové technologie a vynálezy
 idiomatické vazby

Ţák umí
 mluvit o událostech, které se mohou
stát
 mluvit o svých plánech do budoucna

Fonetika
 souhlásky b a v
Gramatika
 neurčitá zájmena
 zájmenná příslovce en,y
 podmínkové věty si +
présent→futur
Slovní zásoba
 sportovní vybavení,události
 výrazy mnoţství,frekvence
 idiomatické vazby

Ţák umí
 mluvit detailně o svých zájmech
 mluvit v dlouhých větách, umí
pouţívat synonyma
 obhájit svůj názor
 mluvit v podmínkových větách

Fonetika
 skupiny souhlásek
Gramatika
 druhá podmínková věta Si +

Ţák umí
 vytvořit pozvánku
 přijmout a odmítnout pozvání
 pouţívat dvě podmínkové věty
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CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV,TV,BI
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Sport a zdraví
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova

imparfait→conditionnel
podmiňovací způsob sloves
devoir,pouvoir
 vztaţné zájmeno dont
Slovní zásoba
 volný čas, prázdniny
 přátelství, problémy mladých
 idiomatické vazby


24-27

Kultura
Opakování

Fonetika
 samohlásky (shrnutí)
Gramatika
 předminulý čas
 přímá a nepřímá otázka
 časová souslednost
 vztaţná zájmena qui,que,dont,où
Slovní zásoba
 novinové zprávy
 film,literatura,hudba




poradit, doporučit
slušně někoho poţádat,aby něco
udělal

Ţák umí
 přetlumočit výpověď někoho jiného
 přetlumočit otázky někoho jiného
 poţádat o informace

Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Francouzský jazyk – septima

16-19

Komunikace

Fonetika
 intonace u otázky a překvapení
 koncové souhlásky
Gramatika
 přímá otázka
 minulé časy (passé
composé,imparfait,plus-que-parfait)
 určovatelé času
Slovní zásoba
 události
 představit se a své přátele
 vyjádření zájmu
 předpony –re,-in
Pravopis
 internetové stránky
 televizní program
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Ţák umí
 popsat událost v minulém čase
 představit se a své přátele
 navázat kontakt
 poţádat o detaily
 orientovat se na francouzských
internetových stránkách, v Tv
programu
 napsat krátkou zprávu

CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

16-19

16-19

16-19

Komunikace
Kultura

Budoucnost

Rozhovor,proslov

Fonetika
 intonace u zvolacích vět
 sykavky
Gramatika
 konjuktiv
 vztaţná zájmena
 zdůraznění ve větě pomocí
c´est…qui,c´est…que
 stupňování přídavných jmen a
příslovcí
Slovní zásoba
 film,festivaly
 hudba,volný čas
Pravopis
 články z odborných časopisů
 recenze
Fonetika
 nosovky
Gramatika
 konjuktiv přítomný
 podmiňovací způsob přítomný
 podmiňovací způsob minulý
 podmínkové věty
Slovní zásoba
 výrazy citu,nálady
 svět práce,pracovní pohovor
 ţivotopis
Pravopis
 inzeráty
 ţivotopis a motivační dopis
Fonetika
 rozkaz
 hlásky i,y,u
Gramatika
 trpný rod
 neurčitá zájmena
Slovní zásoba
 média
 četba
Pravopis
 četba novin a časopisů
 krátká zpráva
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Ţák umí
 říci co se mu líbí/nelíbí a zdůvodnit
proč
 vyjádřit výčitky
 vyjádřit nadšení,zklamání
 orientovat se v odbornějších textech
 napsat krátkou recenzi

CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Ţák umí
 formulovat hypotézy
 vyjádřit co potřebuje
 změnit téma konverzace
 představit se, své schopnosti
 napsat ţivotopis a motivační dopis

CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Ţák umí
 vyjádřit souhlas,nesouhlas
 reprodukovat krátkou zprávu z médií
 sestavit krátký proslov

CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly

17-20

Reportáţ

Fonetika
 samohlásky,skupiny samohlásek
Gramatika
 zájmenná příslovce en,y
 příčestí přítomné
 gérondif
Slovní zásoba
 detektivní příběh
 internet
Pravopis
 zjednodušená četba det.příběhů

Ţák umí
 detailně vyjádřit názor
 vyjádřit hypotézu
 reprodukovat krátký příběh

Fonetika
 nosovky
Gramatika
 nepřímá otázka
 časová souslednost
 jednoduchý minulý čas
Slovní zásoba
 média
 ekologie a ţivotní prostředí
Pravopis
 novinový článek
 résumé textu

Ţák umí
 přetlumočit cizí výpověď
 reprodukovat obsah novinových zpráv
 napsat report

Fonetika
 intonace přímé a nepřímé otázky
Gramatika
 přivlastňovací zájmena
 neosobní vazby
 infinitivní vazby
 účelové věty
Slovní zásoba
 město, ţivot ve městě

Ţák umí
 účastnit se debaty na dané téma
 vyjádřit názor,obhájit názor
 reprodukovat obsah textu
 napsat reklamní leták

projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Francouzský jazyk – oktáva

Média
13-16

13-16
Ţivot ve městě
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CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:

 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

Pravopis
 reklamní letáky
 novinové články
 résumé textu

13-16

Debaty

Proslov
14-17

Fonetika
 intonace zvolací věty
Gramatika
 rozkazovací způsob
Slovní zásoba
 město
 umění,kultura
Pravopis
 prospekty
 petice

Ţák umí
 účastnit se debaty
 argumentovat
 obhájit svůj názor
 napsat prospekt,petici

Fonetika
 intonace všech typů vět
Gramatika
 vztaţná zájmena
 předbudoucí čas
 minulý infinitiv
Slovní zásoba
 proslov
Pravopis
 zpráva

Ţák umí
 sestavit krátký proslov na dané téma
 argumentovat
 přesvědčit druhé o správnosti svého
tvrzení
 sespsat zprávu
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CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty
CJ, ZSV
Osobnostní a sociální
výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace
Náměty:
 jeu de role
 skupinová práce
 domácí úkoly
projekty

8.4 Základy společenských věd
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Základy společenských věd se vyučují se v kvintě (1 hod. týdně), sextě (1 hod. týdně), septimě (2 hod. týdně) a oktávě (2 hod. týdně).
Předmět je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, části Občanský a společenskovědní základ RVP GV a integruje některá témata ze
vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a Člověk a zdraví.
Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech RVP GV, Multikulturní výchova RVP GV a Mediální výchova RVP GV.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovně vzdělávací obsah se v občanské výchově a v základech společenských věd prolíná s obsahem vyučovacích předmětů dějepis,
zeměpis, biologie, matematika a výtvarná výchova. Předmět přináší informace z řady humanitních oborů, které umoţní ţákům kriticky
reflektovat společenskou skutečnost a posuzovat různé přístupy k řešení kaţdodenních problémů. Přispívá k uchování kontinuity tradičních
hodnot naší civilizace, posiluje respekt k základním principům demokracie a evropanství. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti
ţivota, významu lidské důstojnosti. Připravuje ţáky na odpovědný občanský ţivot v demokratické společnosti. Rozvíjí především kompetence
k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a k podnikavosti














Ţák je veden k tomu, aby zejména:
Sbíral informace k vybraným tématům z nejrůznějších zdrojů.
Sledoval aktuální problémy veřejného života, prezentoval svá hodnocení.
Diskutoval nad aktuálními tématy.
Obhajoval svá stanoviska.
Orientoval se ve společenské problematice.
Systematicky pozoroval reakce, chování a jednání lidí v různých situacích.
Čerpal poučení z toho, co si druzí lidé mysli, říkají a dělají.
Choval se citlivě k druhým lidem a bral ohled na míru jejich zkušeností a znalostí.
Volil adekvátní prostředky komunikace, dokázal jednat asertivně.
Dokázal rozpoznat důsledky svého jednání a chování.
Usiloval o poznání sama sebe, o svou sebevýchovu, rozvoj požadovaných vlastností.
Získal přehled o svém možném budoucím studiu či pracovním zařazení.
Zodpovědně hospodařil s majetkem a financemi.
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Učitel:
Vede žáky k diskusím na aktuální témata, formuje tak jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
Zadává úkoly formou skupinová práce.
Organizuje besedy na aktuální témata, vede tak žáky k porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou – kompetence
komunikativní, kompetence občanské.
Organizuje dramatizace situací souvisejících s aktuálně probíranými tématy, formuje tak názory a postoje žáků – kompetence
komunikativní, kompetence občanské, kompetence sociální a personální.
Klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví) – kompetence občanské, kompetence
k učení.
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Základy společenských věd - kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Ţák:







Základy psychologie
31 hodin



Psychologie jako věda,
psychologické disciplíny



Učení, metody studia



Typologie osobnosti, vývoj osobnosti



Podstata osobnosti (psychické
procesy, stavy a vlastnosti)






Socializace, sociální učení
Chyby sociální percepce, asertivní
komunikace
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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.
Objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých
projevech chování, uvede příklady faktorů,
které oviv%nují chování a proţívání
člověka.
Porovná osobnost v jednotlivých etapách
ţivota, vymezí, co kaţdá etapa přináší do
lidského ţivota nového a jaké ţivotní úkoly
před člověka staví.
vyloţí, jak člověk vnímá, proţívá a
poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co
můţe jeho vnímání a proţívání ovlivňovat.
Vyuţívá získané poznatky při
sebepoznávání, poznávání druhých lidí a
volbě profesní orientace.
na příkladech ilustruje vhodné příklady
vyrovnání se s náročnými ţivotními
situacemi.
Reflektuje význam práce pro psychické
zdarví člověka, vytvoří si vyváţený
pracovní rozvrh s ohledem na své osbní
vztahy.
Orientuje se ve své osobnosti, emocích a
potřebách.
Uplatňuje společensky vhodné způsoby
komunikace, konflikty řeší konstruktivním
způsobem.
respektuje kulturní odlišnosti, uvědomuje si
moţné důsledky předsudků.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

PT:
OSV: Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti.
MEV: Mediální produkty a
jejich významy
MV-INT:
CSP: Trh práce a profesní
volba.
VZ: Změny v ţivotě
člověka a jejich reflexe
MV:
BI

Základy společenských věd - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Ţák:










31 hodin

Základy ekonomie, finanční
gramotnost






Základní ekonomické pojmy.
Trţní ekonomika.
Národní hospodářství a úloha státu
v ekonomice – fiskální, monetární
politika.
Podnikání a zaměstnání.
Transformace ekonomiky, ukazatele
výkonnosti ekonomiky.
Peníze, bankovní soustava.
Hospodaření domácnosti, osobní
finance, finanční produkty, výpočet
mzdy, daní a pojištění.
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Posoudí vztah nabídky a poptávky,
přizpůsobí spotřebitelské chování svým
moţnostem.
Učí se posuzovat profesní nabídku a
skloubit ji se svým vzděláváním a
osobnostními moţnostmi.
Rozlišuje základní typy daní a ví, na které
typy jeho činnosti se daně vztahují.
Uvede, jak se podává daňové přiznání,
provede základní výpočet daní, sociálního a
zdravotního pojištění.
Posoudí vliv inflace a dalších ukazatelů
úrovně ekonomiky na ţivotní úroveň a
finanční plánování.
Pouţívá nejběţnější platební nástroje, zná
formy bezhotovostního placení, chápe
údaje na kursovním lístku a směňování
peněz.
Objasní funkci ČNB a její vliv na činnost
komerčních bank.
Uvědomuje si význam vývoje cen akcií a
moţnosti investování i do dalších cenných
papírů.
Posuzuje nejvhodnější úvěrový produkt
s ohledem na své moţnosti; ví, jak se
vyvarovat předluţení.
Rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a
výdaje domácnosti a učí se sestavovat
domácí rozpočet.
Navrhne, jak řešit schodkový rozpočet.
Posoudí rozdíly mezi podnikáním a
zaměstnáním., rozliší rozdíly v podnikání
fyzické a právnické osoby.
Posoudí, jaká forma podnikání je pro danou
situaci nejvhodnější.
Je schopen posoudit rozdíly mezi
plánovanou a trţní ekonomikou.
Uvědomuje si vliv politiky na ekonomiku

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

PT:
OSV: Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti.
Spolupráce a soutěţ.
MV-INT:
CSP: Trh práce a profesní
volba.
MV:
MA: procenta



státu.
Je schopen popsat transformaci ekonomiky
Československa s důrazem na polické
změny.

Základy společenských věd – septima

HODINOVÁ
DOTACE

4 – 6 hodin

28 - 32 hodin

TÉMA

Evropská integrace

Občan ve státě

UČIVO













OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Průběh integrace v Evropě po 2. sv. válce.
Vznik EU.
Členské země EU, Shenghenský prostor.
Orgány EU.
Práva občanů EU.

Ţák:

Objasní důvody evropské integrace, posoudí její
význam.

Rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady
jejich činnosti.

Posoudí vliv začlenění státu do EU na
kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady, jak
mohou v rámci EU uplatňovat svá práva.

PT:
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímá. Objevujeme
Evropu. Jsme Evropané.
VDO: Formy participace
občanů v politickém ţivotě.
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování.
MKV: Kulturní diference.
Multikulturalita.

Stát.
Demokracie, politický systém.
Ústava ČR. Státní symboly, státní občanství.
Lidská práva.
Ideologie.

Ţák:

Rozlišuje a porovnává typy státu (formy vlády)

Vymezí funkce státu a uvědomuje si, které
oblasti ţivota upravuje.

Orientuje se ve významu ţivotního minima a
oblastech sociální politiky státu.

Umí si nalézt podmínky pro výplatu sociálních
dávek.

Chápe význam činnosti úřadů práce.

Vyloţí podstatu demokracie, odliší ji od
nedemokratických forem řízení sociálních
skupin a státu, porovná postavení občanů
v demokratickém a totalitním státě.

Rozpozná ideologické a mocenské mechanismy,
které byly uplatňovány při prosazování
nedemokratických systémů.

Uvědomuje si moţné zneuţití idejí svobody a
lidských práv a to na příkladech vzrůstu
politického a náboţenského extremismu.

Uvede příklady, jak se občan podílí na dění
v obci a ve státě.

Uvědomí si význam občanské aktivity a podpoře

MV:
DEJ: myšlenkové proudy
počátku XIX. století,
utváření novodobých
národních společenství,
vznik prvních států, dějiny
20. století
ZEM: stát
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28 - 32 hodin

Občan a právo






Vznik a vývoj práva.
Právní norma, právní řád, právní systém.
Právní vztahy.
Odvětví práva: ústavní, správní, trestní,
občanské, rodinné, pracovní.

národní hrosti.
Vyloţí podstatu voleb a volebních systémů.
Uvědomuje si škodlivost korupce.
Vymezí funkci ústavy ve státě.
Objasní podstatu oddělení sloţek státní moci,
zná funkce orgánů státní moci v ČR.
Zná státní symboly ČR a podmínky zídkání
státního občanství ČR.
Objasní podstatu politického pluralismu, odliší
projevy politického extremismu, pozná
škodlivost ideologií.

Ţák:

Objasní odlišnost právních a morálních norem.

Uvědomuje si význam odlišné právní síly
jednotlivých právních předpisů, jejich postavení
v právním řádu a zná orgány, které normy
vydávají.

Odlišuje fyzickou a právnickou osobu.

Rozlišuje občanské a trestní řízení.

Rozlišuje trestný čin a přestupek, podmínky
trestní odpovědnosti.

Orientuje se v základech právních odvětví a zná
základní prameny těchto odvětví.

Zná náleţitosti pracovní smlouvy a způsoby, jak
podat výpověď.

Ví, na jaké orgány právní ochrany se obrátit
v případě porušování svých práv.

Zná funkci odborů.

MV – INT:
ČSP: Pracovněprávní
vztahy. Trţní ekonomika.
Finance.
VZ: Rizika ohroţující
zdraví a jejich prevence.

Základy společenských věd – oktáva

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



40 – 45 hodin

Základy filosofie



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Vznik filosofie, její podstata a odlišnost od
mýtu.
Základní filosofické otázky, pojmy a
disciplíny.
Filosofie v dějinách: antická, středověká,
renesanční. novověká, klasická německá,
poklasická, ve 20. století.
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Ţák:





Objasní podstatu filosofického tázání,
porovná východiska filosofie, mýtu,
náboţenství, vědy a umění k uchopení
skutečnosti a člověka.
Rozliší hlavní filosofické směry a porovná
řešení základních filosofických otázek
v jednotlivých etapách vývoje filosofického
myšlení.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

PT:
OSV: Hodnoty, postoje,
praktická etika
MV:
DĚ, ČJ, FYZ,VV

8.5. Dějepis
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP GV, tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. Je vyučován
v kvintě (2 hod. týdně), sextě (3 hod. týdně) a septimě (2 hod. týdně).
Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části.
Vyučovací předmět Dějepis souvisí s předmětem Zeměpis, ale také s předměty ostatními – se Základy společenských věd,s Estetickou
výchovou - výtvarnou, s Estetickou výchovou – hudební, s Českým jazykem a literaturou, s Biologií, s Fyzikou a Cizími jazyky.
Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o vývoji lidské společnosti od jejího vzniku do současnosti. Jeho základním posláním je
kultivace historického vědomí jedince, zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důraz je kladen na dějiny 19. a především 20. století,
kde leţí kořeny současných společenských jevů. Tento záměr je v kvintě realizován návštěvou výukových programů zabývajících se
významnými osobnostmi a konkrétními událostmi z dějin Československa v rámci nabídky SVČ Luţánky (např. odsun Němců
z Československa, Milada Horáková, Jan Palach) a zařazením kapitol z dějin 2. poloviny 20. století na začátku školního roku v sextě a septimě.
V předmětových a ročníkových pracích je při výběru témat upřednostňováno období 20. století. Národní dějiny jsou předkládány ţákům v
kontextu s dějinami evropskými a světovými. Předmět významným způsobem zohledňuje základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá ţákům
proniknout k pochopení historických procesů, jejich příčin a důsledků.
Výchovné a vzdělávací strategie










Ţák je veden k tomu, aby zejména:
Chápal, že historie není jen uzavřenou minulostí a shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek.
Chápal historické kořeny společenských jevů, dějů a změn a jejich souvislostí v reálním historickém čase.
Rozlišoval mýty a skutečnost, objektivně posuzoval společenské jevy současnosti i minulosti a rozpoznal myšlenkovou manipulaci.
Cítil úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, získal respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých
společenství.
Učitel vede žáky k výběru a používání vhodné literatury (atlasů, map, encyklopedií….) a internetu, ke kritickému hodnocení pramenů a k
analýze historických procesů - kompetence k učení, kompetence k řešení problémů.
Učitel vede žáky k samostatnému řešení problému a k volbě vhodných způsobů řešení problému – kompetence k řešení problémů.
Učitel vede žáky k samostatnému zpracování historických téma, aby využívali různé strategie učení k získání a zpracování informací,
které pak budou schopni využívat při svém studiu i v praktickém životě – kompetence k učení, kompetence k podnikavosti.
Učitel vede žáky k ilustraci obecných jevů na konkrétních příkladech – kompetence k řešení problémů.
Učitel vede žáky ke schopnosti zpracovávat informace do širších celků, aby si vytvořili komplexní pohled na společenské a kulturní jevy a
na důsledky lidské činnosti – kompetence řešení problémů a kompetence občanská.
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Učitel vede žáky, aby prezentovali vhodným způsobem svou práci před známým i neznámým publikem a v diskusi věcně a správně
argumentovali – kompetence komunikativní.
Učitel vede žáky k přesné, kultivované a správné formulaci myšlenek v ústním i v písemném projevu – kompetence komunikativní.
Učitel vede žáky k ochotě naslouchat jiným lidem a ke kultivované diskuzi – kompetence sociální a personální a kompetence
komunikativní.
Učitel vede žáky k účinné spolupráci ve skupině, příjímání různých rolí v pracovní činnosti, aby byly přínosem při dosahování společných
cílů – kompetence sociální a personální.
Učitel vede žáky k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů, založených na vzájemné pomoci, úctě, toleranci a empatii –
kompetence sociální a personální.
Učitel organizuje exkurze na historicky významná místa (Praha, Kutná Hora, Osvětim – příležitostně, dle finanční možností žáků) ,
návštěvu muzeí apod., vede tak žáky k porovnání teoreticky získaných znalostí s realitou (výukové programy organizované CVČ Lužánky
Brno – příležitostně, dle finančních možností žáků) – kompetence k učení, kompetence občanská
Učitel vede žáky k přemýšlení o chodu společnosti a civilizace a k tomu, aby rozhodovali a jednali vyváženě s ohledem na zájmy osobní,
širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými – kompetence občanská.
Učitel vede žáky k spoluvytváření a ochraně kulturního dědictví a naší kulturní a historické tradice – kompetence občanská.
Učitel vede žáky k uplatňování proaktivního přístupu, vlastní iniciativě a tvořivosti – kompetence k podnikavosti.
Učitel vede žáky k úsilí dosáhnout stanovených cílů, k průběžnému revidování a kritickému hodnocení dosažených výsledků,
k dokončování zahájené aktivity – kompetence k podnikavosti.
Učitel vede žáky k uvědomování si rizik souvisejícími s rozhodováním v životě a v případě nezbytnosti být připraven tato rizika nést –
kompetence k podnikavosti.
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Dějepis -kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




3 – 4 hodin

Úvod do studia dějepisu










10 – 17 hodin

Pravěk




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Význam historického poznání pro
současnost
Práce historika, historické informace,
jejich typy, účel, moţnosti vyuţití
Vznik historie jako vědy
Rozdělení historie
Historické metody
Prameny
Pomocné vědy historické
Vztah historie k ostatním vědám
Periodizace dějin

Doba kamenná – paleolit, mezolit,
neolit, eneolit
Doba bronzová
Doba ţelezná














20 – 31 hodin

Starověk










Staroorientální státy:
Mezopotámie
Egypt
Indie
Čína
Antické Řecko
Antický Řím
Naše země a ostatní Evropa v době
římské, civilizovanost a barbarství,
limes romanus jako civilizační hranice
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Charakterizuje smysl historického poznání
a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a
proměnlivého.
Rozlišuje různé zdroje historických
informací, způsob jejich získávání a úskalí
jejich interpretace.
Vymezí rozdíl mezi historií a dějepisem.
Vysvětlí metody práce historika.
Uvede typy historických pramenů.
Vyjmenuje pomocné vědy historické a
vysvětlí jejich obsah.
Objasní hlavní mezníky v periodizaci dějin.
Objasní ve shodě s aktuálními vědeckými
poznatky materiální a duchovní ţivot lidské
společnosti v jednotlivých vývojových
etapách pravěku.
Charakterizuje pojem archeologická
kultura.
Vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidské
společnosti v důsledku cílevědomé
zemědělské řemeslné činnosti.
Zařadí časově a prostorově hlavní
archeologické kultury pravěku.
Zdůvodní civilizační přínos vybraných
starověkých společenství, antiky,
křesťanství jako základních fenoménů, z
nichţ vyrůstá evropská civilizace.
Objasní ţidovství (vazbu mezi ţidovstvím a
křesťanstvím) a další neevropské kulturní
systémy.
Popíše určující procesy a události, uvede
významné osobnosti starověkých dějin.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

ZSV

Z
EV-V
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy

CJL
ZSV
Z
EV-V
BI
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy



8 – 10 hodin



Středověk

Stěhování národů a utváření středověké
Evropy
Byzantsko-slovanská oblast – východní
kulturní okruh (byzantská říše, první
státy jiţních a východních Slovanů,
mongolská a turecká expanze)





Definuje změny v Evropě v době stěhování
národů.
Charakterizuje proměny hospodářského a
politického uspořádání byzantské říše do
jejího zániku a států jiţních a východních
Slovanů v raném středověku.
Vysvětlí důsledky tatarských a
normanských nájezdů pro východní Evropu
a tureckých nájezdů pro jiţní Evropu.

Dějepis - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO





12 – 16 hodin




Soudobé dějiny






34 - 37 hodin



Středověk





Evropa a svět po2. světové válce (OSN,
princip sociálního státu)
Studená válka. Válečné konflikty po 2.
světové válce
Východní blok, jeho politický,
hospodářský a sociální vývoj
SSSR jako světová velmoc, RVHP,
Varšavská smlouva
Západní blok, jeho politický,
hospodářský a sociální vývoj
USA jako světová velmoc,
euroatlantická spolupráce a vývoj
demokracie
Ţivotní podmínky na obou stranách
„ţelezné opony“
Pád komunistických reţimů a jeho
důsledky
Integrace Evropy a její místo v
globálním světě
Oblast kultury latinské – západní
kulturní okruh (první barbarské státy v
západní Evropě, franská říše, svatá říše
římská do nástupu Habsburků)
Normané a jejich vliv na vývoj západní,
jiţní a východní Evropy (vznik
jednotných států v západní Evropě –
Anglie a Francie)
Střední Evropa v raném středověku
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Charakterizuje vznik a vývoj bipolárního
světa, jeho vojenská, politická a
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a
nejvýznamnější konflikty.
Identifikuje klíčové okamţiky ve vnitřním
vývoji supervelmocí USA a SSSR a jejich
dopady na situaci v obou světových
blocích.
Popíše mechanismy a prostředky
postupného sjednocování Evropy na
demokratických principech, vysvětlí lidská
práva v souvislosti s evropskou kulturní.

CJ L
ZSV
Z
VMEGS – okruh
Globalizační a rozvojové
MV- okruh Role médií
v moderních dějinách
EV – okruh Člověk a
ţivotní prostředí

Definuje proměny hospodářského a
politického uspořádání středověké
společnosti v 5. – 12. století a jeho
specifické projevy v jednotlivých zemích.
Charakterizuje základní rysy vývoje našeho
území.
Popíše sociální strukturu raně středověkého
a vrcholně středověkého státu, objasní
proces christianizace a její vliv na

CJL
ZSV
EV-V
HV
Z
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah














Počátky státních útvarů na našem
území
Český přemyslovský stát
Obecná charakteristika raného
středověku
Vzdělanost a umění raného středověku
Oblast kultury islámské (arabská říše)
Kříţové výpravy
Stoletá válka
Obecná charakteristika vrcholného
středověku
Vzdělanost a umění vrcholného
středověku
Český stát za posledních Přemyslovců a
Lucemburků
Husitství
Český stát v době poděbradské a
Jagellonské
















26 – 30 hodin



Počátky novověku







Obecná charakteristika raného
novověku
Zámořské objevy
Renesance a humanismus
Reformace
Absolutismus a stavovství
Evropské monarchie v polovině 15. – v
16.století. Šíření reformace
Rivalita a spolupráce evropských
velmocí v raném novověku, třicetiletá
válka
Absolutismus a stavovství v Českých
zemích
Barokní kultura, politika a náboţenství
Evropské monarchie v 17. a 18. století
Anglická burţoazní revoluce
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konstituování raně středověkých států
v Evropě.
Vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a
církevní mocí západním a východním
kulturním okruhem i projevy vlivu církve
ve středověké společnosti.
Vymezí specifika islámské oblasti.
Vysvětlí důsledky tatarských nájezdů pro
východní Evropu, normanských nájezdů
pro západní, jiţní a východní Evropu a
význam turecké expanze pro vývoj Evropy.
Objasní rozvoj vzdělanosti a kultury
v raném a vrcholném středověku.

Charakterizuje hospodářské a společenské
změny spojené s počátkem novověku,
přeměny agrární společnosti
v průmyslovou.
Porozumí důsledkům zámořských objevů,
jeţ vedly k podstatným hospodářským a
mocensko-politickým změnám.
Umí vysvětlit nové filosofické a vědecké
myšlenky, které byly zformulovány ve 14.
– 17. století, zhodnotí jejich praktický
dopad.
Popíše základní znaky reformace a
protireformace, vysvětlí jejich důsledky pro
další evropský a světový vývoj.
Vymezí základní znaky stavovství a
absolutismu, uvede jejich konkrétní projevy
v jednotlivých zemích a příklady střetů.
Posoudí postavení českého státu uvnitř
habsburského soustátí a analyzuje jeho
vnitřní sociální, politické a kulturní
poměry.
Popíše boj absolutismu a parlamentarismu
v Anglii.

k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí

CJL
VV
EV-H
VMEGS – okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí

Dějepis – septima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




6 – 8 hodin

Soudobé dějiny



Československo v letech 1960 –
1993
Česká republika na přelomu
tisíciletí





3 – 5 hodin




Osvícenství, revoluce a idea
svobody




Průmyslová revoluce v Anglii a její
důsledky
Vědecká revoluce
Klasicismus jako odkaz rodící se
občanské společnosti
Osvícenství
Revoluce – vznik USA,
francouzská revoluce










6 - 8 hodin

Modernizace společnosti v 1.
polovině 19. století.
Liberalizmus a nové myšlenkové
proudy, které z něj vycházejí



Evropa za napoleonských válek a po
Vídeňském kongresu
Rozvoj výroby a vědy, proměna agrární
společnosti ve společnost průmyslovou,
změny v sociální struktuře, vznik
liberalismu a nových myšlenkových
proudů.Utváření novodobých národních
společností (německé, italské, české,
slovenské, maďarské). Vývoj
společnosti ve Francii.
Revoluce 1848/49
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Popíše proměny československé
společnosti po 2. světové válce.
Vysvětlí nástup komunismu v
Československu jako důsledek mezinárodní
poválečné situace a popíše proces našeho
začlenění do východního bloku, objasní
problematiku odsunu německé menšiny a
jeho demografické, hospodářské a sociální
důsledky.
Popíše proměny československé totality aţ
do okamţiku jejího pádu a vysvětlí jejich
provázanost s celosvětovým vývojem.
Charakterizuje proces modernizace,
vysvětlí průběh industrializace a její
ekonomické, sociální a politické důsledky,
rozpozná ekologická rizika.
Objasní vliv vědy na rozvoj společnosti a
ekonomiky.
Určí a zhodnotí hlavní myšlenky
osvícenství a 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 udrţení.
Posoudí význam ústavy a novou organizaci
státu, uvede základní typy parlamentních
státních systémů.
Identifikuje příčiny nástupu nacionalismu a
jeho charakteristické projevy a poţadavky
včetně negativ.
Provede charakteristiku liberalismu včetně
hospodářského liberalismu.
Vysvětlí zrod socialismu jako reakci na
změny v sociální struktuře v důsledku
průmyslové revoluce a popíše počátky a
příčiny sociálních střetů v moderní
společnosti.
Vysvětlí emancipační úsilí národů a
jednotlivých společenských vrstev, vymezí

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

CJL
ZSV
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
EV-okruh Člověk a ţivotní
prostředí

ZSV
CJL
VV
F
Z
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy

CJL
ZSV
F
Z
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy






6 – 9 hodin

Modernizace společnosti.
2. polovina 19. století











20 - 24 hodin

Moderní doba,
situace v letech 1914 – 1945







Česká společnost v Habsburské
monarchii, její politické snahy v
revoluci 1848/49
Česká společnost v Habsburské
monarchii, její politické snahy do roku
1867
Pokus o české vyrovnání a diferenciace
české politiky na přelomu 19. a 20.
století
Předpoklady a projevy imperiální
(mocenské a koloniální) politiky
velmocí, nástup Ruska jako evropské
velmoci
Vzestup Německa, situace ve Velké
Británii, Francii a USA, jejich vnitřní
vývoj a mezinárodní postavení do 1.
světové války
Mimoevropská ohniska koloniálních
konfliktů
První světová válka a české země v
době války, 1. odboj
Revoluce v Rusku, upevňování
bolševické moci
Versailleský systém a jeho vnitřní
rozpory
Evropa a svět ve 20. a 30. letech,
světová hospodářská krize ve světě i v
ČSR
Nástup fašismu
Vznik mezinárodního napětí a vznik
válečných ohnisek
Mnichovská krize a její důsledky.
Kultura 1. poloviny 20. století (zrod
moderního umění, nástup masové
kultury, sport)
2. světová válka (globální a
hospodářský charakter války, věda a
technika jako prostředky vedení války,
holocaust), Protektorát Čechy a
Morava, 2. odboj
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místo utváření českého novodobého národa
v tomto procesu včetně specifických rysů.
Vysvětlí události revoluce 1848/49 a její
význam pro formování občanské
společnosti.

Objasní tendence vývoje české společnosti
ve 2. polovině 19. století.
Popíše proces zrodu nových národních
států na mapě Evropy a jeho mezinárodní
souvislosti a důsledky.
Ve vybraných evropských oblastech
rozpozná projevy rostoucího sociálního
napětí a snah po větší demokratizaci
politických systémů.
Vysvětlí expanzivní záměry velmocí v
okrajových částech Evropy a
mimoevropském světě, jeţ byly příčinou
četných střetů a konfliktů daného období.









Charakterizuje dvě světové války.
Dokumentuje sociální, hospodářské a
politické důsledky.
Porovná ekonomické, sociální a
hospodářské poměry v hlavních
světových velmocích.
Vysvětlí souvislosti mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením
politických problémů, které byly
provázeny radikalizací pravicových a
levicových protidemokratických sil.
Charakterizuje politický pluralismus
hospodářský a kulturní vzestup ČSR v
meziválečném období.
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.

CJL
ZSV
F
Z
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy

CJL
Z
ZSV
F
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
OSV – okruh Sociální
komunikace



4 – 8 hodin

Soudobé dějiny





Studená válka. Válečné konflikty po 2.
světové válce
Dekolonizace, „třetí svět“ a
modernizační procesy v něm –
ekonomické, demografické a politické
postavení v globálním světě
Globální problémy moderní společnosti

194

•

Charakterizuje vznik a vývoj
bipolárního světa, jeho vojenská,
politická a hospodářská seskupení,
vzájemné vztahy a nejvýznamnější
konflikty.
Objasní hlavní problémy specifické
cesty vývoje významných
postkoloniálních rozvojových zemí,
objasní význam kultury a některé další
neevropské kultury v moderním světě.

CJL
ZSV
Z
VMEGS – okruh
globalizační a rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
EV - okruh Člověk a ţivotní
prostředí

8.6 Matematika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu matematika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP GV a je vyučován v kvintě (4 hod. týdně),
sextě (4 hod. týdně), septimě (4 hod. týdně) a oktávě (5 hod. týdně). Předmět je zaloţen především na aktivních činnostech, které jsou typické
pro práci s matematickými objekty a pro uţití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém ţivotě a
umoţňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovně vzdělávací obsah se v matematice prolíná s obsahem vyučovacích předmětů fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní
technika, zeměpis a výtvarná výchova. Vědomosti a dovednosti, které se získávají v jiných předmětech se uplatňují při řešení matematických
úloh a naopak, zkušenosti získané v matematice přispívají k realizaci cílů jiných vyučovacích předmětů.
Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke
srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit.Neméně významným aspektem je
rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru. Těţiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů,
v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i běţný ţivot, v pěstování schopnosti aplikace.












Učitel realizuje následující spoklečné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Střídá rúzné metody a formy práce (kompetence k učení).
Podporuje zvídavost, efektivně a vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání (kompetence k učení).
Poskytuje prostor pro práci žáků va skupinách (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává odpovídající úkoly, usměrňuje činnosti žáka vzhledem k individuálním schopnostem
každého jedince (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Přemýšlí o nsrovnalostech, promýšlí a naplánuje způsob řešení, podněcuje vznik podmínek pro samostatnou i skupinovou práci
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Vyhledává a třídí informace, seznamuje s různými zdroji informací a s možnostmi jejich využití (kompetence k učení, k řešení problému).
Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (kompetence k učení).
Uvádí věci do souvislostí (kompetence k učení).
Vyhledává informace vhodné k řešení problému a objevuje různé varianty řešení (kompetence k učení, k řešení problému).
Vede žáky ke stanovení cíle (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
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Vede žáky k vlastní formulaci, k argumentování, usměrňuje diskusi (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede žáky k prezentaci vlastního postupu a výsledku práce (kompetence komunikativní, k řešení problému).
Vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů (kompetence občanské, komunikativní).
Dbá na dodržování stanovených pravidel, dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem (kompetence občanské,
komunikativní).
Zařazuje projekty a aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí, zdůrazňuje finanční matematiku (kompetence k podnikavosti).
Podporuje účast v různých soutěžích (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě termínech (kompetence občanské, kompetence k podnikavosti).
Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání (kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní).
Klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede k hodnocení a sebehodnocení žáků (kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní).
Oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií (kompetence sociální a personální).
Vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky (kompetence občanské, sociální a personální).
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Matematika - kvinta
HODINOVÁ
DOTACE

55 - 65

TÉMA

Základní poznatky z matematiky

UČIVO




























OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Číselné obory N, Z, Q, R
Druhá a třetí odmocnina
Absolutní hodnota reálného čísla
Základní mnoţinové pojmy
Vennovy diagramy
Intervaly
Výrok a jeho negace
Sloţené výroky
Negace sloţených výroků
Kvantifikované výroky a jejich negace
Definice, věty, důkazy
Násobek a dělitel čísla
Znaky dělitelnosti
Prvočísla a sloţená čísla
Největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek
Mocniny s přirozeným a celým děltelem
Výrazy
Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů
Krácení a rozšiřování lomených výrazů
Sčítání a násobení lomených výrazů
Dělení lomených výrazů
Vyjádření neznámé ze vzorce
Pythagorova a Thaletova věta
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
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Vysvětlí vztahy mezi číselnými obory
Provádí operace s mocninami a odmocninami
Aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty
Provádí správně operace s mnoţinami
Mnoţiny vyuţívápři řešení úloh
Čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce
matematiky
Pouţívá intervaly
Pracuje správně s výroky
Uţívá správně logické spojky a kvantifikátory
Rozliší definici a větu, rozliší předpoklad a
závěr věty
Rozumí logické stavbě matematické věty
Provádí vhodnými metodami důkazy
jednoduchých matematických vět
Uţívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel
Pracuje správně s mocninami
Efektivně provádí numerické výpočty
Účelně vyuţívá kalkulátor
Upravuje číselné výrazy
Efektivně upravuje výrazy s proměnnými
Určuje definiční obor výrazů
Rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a
uţitím vzorců
Aplikuje rozkládání mnohočlenů při řešení
rovnic a nerovnic
Provádí početní úkony s lomenými výrazy
Umí vyjádřit neznámou ze vzorce
Pouţívá Pythagorovu větu
Pouţívá Thaletovu větu
Určí chybějící údaje v pravoúhlém trojúhelníku

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

FYZ, CHE:
numerické řešení
fyzikálních a chemických
úloh
vyjadřování neznámé ze
vzorce




55 - 65

Rovnice a nerovnice







Lineární rovnice a nerovnice
Kvadratická rovnice (diskriminant, vztahy
mezi kořenya koeficienty kvadratické
rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu,
doplnění na čtverec), kvadratická nerovnice
Rovnice a nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod
odmocninou
Kartézský součin
Soustavy lineárních rovnic a nerovnic



Řeší lineární a kvadratické rovnice, nerovnice a
jejich soustavy, v jednodušších případech
diskutuje řešitelnost nebo počet řešení

Rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy,
zdůvodní,kdy je zkouška nutnou součástí řešení

Geometricky interpretuje číselné, algebraické a
funkční vztahy, graficky znázorňuje řešení
rovnic, nerovnic a jejich soustav
Analyzuje a řeší problémy, v nichţ aplikuje řešení
lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav

Matematika - sexta
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO





40 - 50

Planimetrie








OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Klasifikace rovinných útvarů (bod, přímka,
polopřímka, úsečka, polorovina, konvexní a
nekonvexní útvar a úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník, kruţnice, kruh)
Polohové vlastnosti rovinných útvarů
(rovnoběţné a různoběţné přímky, průsečík,
kolmost)
Metrické vlastnosti rovinných útvarů (délka
úsečky, velikost úhlu, vzdálenost bodů, bodu
od přímky, dvou přímek, odchylka přímek)
Dvojice úhlů (vedlejší, vrcholové,
souhlasné, střídavé, přilehlé)
Trojúhelníky (vnitřní a vnější úhly,
rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý
trojúhelník, střední příčka, těţnice a výška
trojúhelníku, shodnost a podobnost
trojúhelníků,Euklidovy věty a Pythagorova
věta)
Čtyřúhelníky (rovnoběţník, kosodélník,
kosočtverec, pravoúhelník, obdélník,
čtverec, lichoběţník)
Kruţnice, kruh (tečna, sečna a tětiva
kruţnice, oblouk kruţnice, středový a
obvodový úhel, Thaletova věta)
Obvody a obsahy rovinných útvarů
Mnoţiny bodů dané vlastnosti
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Správně pouţívá geometrické pojmy
Zdůvodňuje a vyuţívá vlastnosti geometrických
útvarů v rovině, na základě vlastností třídí
útvary
Vyuţívá náčrt při řešení rovinného problému
Určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů,
vzdálenost, odchylky
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy
uţitímmnoţin všech bodů dané vlastnosti,
pomocí konstrukce na základě výpočtu
Řeší planimetrické problémy motivované praxí

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

10 - 15

Shodná a podobná zobrazení



Konstrukční úlohy řešené pomocí mnoţin
bodů daných vlastností




Pojem zobrazení
Shodná zobrazení: osová a středová
souměrnost, posunutí, otočení
Podobná zobrazení: stejnolehlost
Konstrukční úlohy řešené pomocí shodných
a podobných zobrazení
Obecné poznatky o funkcích – pojem
funkce, definiční obor a obor hodnot, graf
funkce, vlastnosti funkcí (prostá funkce,
parita, monotónnost, omezenost, extrémy,
periodičnost)
Lineární funkce, konstantní funkce
Kvadratické funkce
Funkce absolutní hodnota
Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost
Mocninné funkce (s přirozeným a celým a
racionálním exponentem), inverzní funkce,
funkce druhá a n-tá odmocnina
Oblouková a stupňová míra, orientovaný
úhel
Goniometrické funkce, vztahy mezi
goniometrickými funkcemi
Goniometrické rovnice a nerovnice
Trigonometrie pravoúhlého a obecného
trojúhelníku, sinová a kosinová věta
Exponenciální a logaritmické funkce,
logaritmy, vlastnosti logaritmů
Exponenciální a logaritmické rovnice a
nerovnice










50 -65

Funkce
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Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy
pomocí shodných zobrazení a stejnolehlosti

Načrtne grafy elementárních funkcí (zadaných
jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich
vlastnosti
Formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných
funkcí
Vyuţívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a
nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
Aplikuje vztahy mezi hodnotami
goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi
Modeluje závislosti reálných dějů pomocí
známých funkcí
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o
funkcích
Aplikuje vztahy mezi hodnotami
exponenciálních a logaritmických funkcí a
vztahy mezi těmito funkcemi

MV:
IVT: tabulkové kalkulátory
(lineární,
kvadratické funkce,
goniometrická funkce)
BIO: ekologie (výpočty
hustoty, grafická
interpretace výsledků a
měření),
botanika, zoologie, člověk
(výpočty, grafická
interpretace výsledků a
měření)
FYZ: grafické znázornění
závislostí fyzikálních
veličin
ZEM: trigonometrická síť
(ČR)
MV:
CHE: pH – definice za uţití
dekadického logaritmu,
výpočty příkladů

Matematika - septima
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




40 – 50


Stereometrie




15 - 20

Vektorová algebra









40 - 50

Analytická geometrie v rovině




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a
roviny, dvou a tří rovin (řešení
stereometricky)
Kritéria rovnoběţnosti a kolmosti dvou
rovin, přímky a roviny
Volné rovnoběţné promítání, určení řezu
těles rovinou a průnik přímky s rovinou
Metrické vztahy prostorových útvarů řešené
stereometricky (vzdálenost bodů, bodu od
přímky, bodu od roviny, dvou rovnoběţných
přímek a mimoběţných přímek, přímky od
roviny s ní rovnoběţné, dvou rovnoběţných
rovin, odchylka dvou přímek, přímky od
roviny, dvou rovin)
Tělesa: hranol, jehlan, čtyřstěn, válec, kuţel,
koule, mnohostěny, povrchy a objemy těles
a jejich částí
Orientovaná úsečka, vektor a operace s nimi
(sčítání a odčítání vektorů, násobení vektoru
skalárem)
Kartézská soustava souřadnic
Souřadnice bodu a vektoru
Lineární kombinace vektorů, lineární
závislost a nezávislost vektorů
Velikost vektoru
Skalární, vektorový a smíšený součin
Odchylka dvou vektorů















Parametrické vyjádření přímky v rovině,
obecná rovnice přímky, směrnicový tvar
Vzájemná poloha dvou přímek
Metrické vztahy řešené analyticky
(vzdálenost bodů, bodu od přímky, dvou
rovnoběţných přímek, odchylka dvou
přímek)
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Správně pouţívá geometrické pojmy
Zdůvodňuje a vyuţívá vlastnosti geometrických
útvarů v prostoru, na základě vlastností třídí
útvary
Určuje vzájemnou polohu útvarů, vzdálenosti a
odchylky
Vyuţívá náčrt při řešení prostorového problému
Zobrazí ve volné rovnoběţné projekci hranol a
jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles
a jejich průnik s přímkou
Řeší stereometrické problémy motivované praxí,
aplikuje poznatky z planimetrie ve stereometrii
Určuje vzdálenosti a odchylky
V úlohách početní geometrie aplikuje funkční
vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje s
proměnnými a iracionálními čísly

MV:
VYV: volné rovnoběţné
promítání,
objemy těles, stínování,
kompozice, zlatý řez

Vysvětlení zavedení soustavy souřadnic na
přímce, v rovině a v prostoru
Pouţívá operace s vektory a vyuţívá těchto
operací v úlohách
Pouţívá skalární a vektorový součin vektorů a
vyuţívá jich v analytické geometrii

MV:
FYZ: vektorové veličiny,
základní operace s vektory
(graficky), rychlost,
zrychlení, zavedení
mechanické
práce a momentu síly
CHE: dipólový moment
(vektorová
veličina)

Uţívá různé způsoby analytického vyjádření
přímky v rovině, zná geometrický význam
koeficientů
Rozlišuje analytické vyjádření útvaru od zadání
funkce vzorcem
Řeší analyticky polohové a metrické úlohy o
lineárníchútvarech v rovině
Vyuţívá metod analytické geometrie při řešení
komplexních úloh a problémů

Matematika - oktáva
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


30 – 35

Kuţelosečky




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA


Kruţnice, elipsa, parabola a hyperbola,
ohniskové definice kuţeloseček, rovnice
kuţeloseček
Vzájemná poloha přímky a kuţelosečky
Tečna kuţelosečky a její rovnice








30 – 35

Posloupnosti a řady







Definice a určení posloupností vzorcem pro
n-tý člen a rekurentně
Vlastnosti posloupností
Aritmetická a geometrická posloupnost
Finanční matematika
Limita posloupnosti, konvergentní a
divergentní posloupnost
Nekonečná geometrická řada a její součet










30 - 35

Kombinatorika, pravděpodobnost,
práce s daty




Kombinatorika – základní kombinatorická
pravidla(pravidlo součtu a součinu),
elementární kombinatorické úlohy, variace,
permutace a kombinace (bez opakování),
variace, permutace a kombinace (s
opakováním), faktoriál, kombinační číslo,
binomická věta, Pascalův trojúhelník
Pravděpodobnost – náhodný jev a jeho
pravděpodobnost, pravděpodobnost
sjednocení a průniku jevů, nezávislost jevů
Práce s daty – analýza a zpracování dat v
různých reprezentacích, statistický soubor a
jeho charakteristiky
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Vyuţívá charakteristické vlastnosti kuţeloseček
k určení analytického vyjádření
Z analytického vyjádření (ze středové nebo
vrcholové rovnice) určí základní údaje o
kuţelosečce
Řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu
přímky akuţelosečky
Vysvětlí rozdíl mezi posloupností a funkcí na
mnoţině reálných čísel
Vyuţívá vlastnosti funkcí k určení vlastností
posloupností
Formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných
posloupností
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o
posloupnostech
Aplikuje exponenciální funkci a geometrickou
posloupnost ve finanční matematice
Vysvětlí pojem limita posloupnosti, zná základní
věty o limitách posloupností a umí je vyuţít při
výpočtu limit posloupností
Vysvětlí pojmy nekonečná řada a součet
nekonečné řady, pro nekonečnou geometrickou
řadu zná podmínku konvergence a umí určit její
součet
Řeší reálné problémy s kombinatorickým
podtextem (charakterizuje moţné případy,
vytváří model pomocí kombinatorických skupin
a určuje jejich počet)
Vyuţívá kombinatorické postupy při výpočtu
pravděpodobnosti
Upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními
čísly
Diskutuje a kriticky zhodnotí statistické
informace a daná statistická sdělení
Vytváří a vyhodnocuje závěry a předpovědi
(hypotézy) na základě dat
Volí a uţívá vhodné statistické metody k analýze
a zpracování dat (vyuţívá výpočetní techniku)
Reprezentuje graficky soubory dat, čte a
interpretuje tabulky, diagramy a grafy, rozlišuje

MV:
BIO: výpočet
pravděpodobnosti
(genetika); zpracování
statistických dat (zoologie,
somatologie, člověk)
IVT: hromadné zpracování
dat
ZEM: zpracování
statistických dat
(obyvatelstvo)

rozdíly v zobrazení obdobných souborů
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8.7 Zeměpis
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět je vyučován v kvintě (2 hod. týdně), sextě (2 hod. týdně) a septimě (2 hod. týdně).
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou. Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části.Cílem
předmětu Zeměpis je získání takových vědomostí a dovedností, které odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro
jednotlivá témata oboru Geografie. Od ostatních předmětů v rámci výše uvedené vzdělávací oblasti se zeměpis liší tím, ţe obsahuje informace
jak přírodovědného, tak i společenského charakteru.Zeměpis v rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s dějepisem, občanskou
výchovou, biologií, chemií, fyzikou.
Ţák je veden k tomu, aby zejména:
- chápal, ţe k pochopení látky je třeba dostatečné mnoţství znalostí
- dokázal plně vyuţívat základních geografických vyjadřovacích prostředků- map, mapových náčrtů, fotografií atp.
- orientoval se ve všech ostatních zdrojích informací, kriticky informace zpracovával,
- chránil přírodu a ţivotní prostředí, kulturní a historické tradice
- chápal historické, politické i geografické podmínky pro ţivot v různých lokalitách
Výchovné a vzdělávací strategie
-

Učitel vede žáky k používání vhodné literatury (atlasů a map) a internetu – kompetence k učení.
Učitel vede žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti – kompetence komunikativní
Pro žáky NG je organizována terénní výuka, jejíž náplní jsou základní topografické postupy, zásady pohybu ve volné přírodě a upevňování
teoretických znalostí – kompetence k řešení problémů, kompetence občanské.
Žáci mohou během studia vícekrát zpracovat projekt se zeměpisnou tématikou. Téma zpracují a vlastní výsledky prezentují a obhajují –
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů.
Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských činností – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence občanské.
Učitel vede žáky, aby využívali informace z internetu, např. na školních zeměpisných stránkách – kompetence k učení.
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Zeměpis - kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

6 - 10 hod.

30 - 34 hod.

TÉMA

Kartografie a topografie

Fyzická geografie

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA









Mapa a glóbus
Kartografická zobrazení
Vznik mapy
Obsah mapy
Geografické informační systémy
Dálkový průzkum Země
Praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i
elektronické podobě










Země jako vesmírné těleso
Litosféra
Atmosféra
Hydrosféra
Kryosféra
Pedosféra
Biosféra
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 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
statistických a dalších zdrojů.
 pouţívá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
procesy v krajinné sféře, jejich pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost
 rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými
prostorovými sloţkami v krajině, vnímá a
uvědomuje si jejich změny v čase
 vytváří a vyuţívá osobní myšlenková (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
orientaci v konkrétních regionech, pro
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů
k okolnímu světu

pouţívá 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

pouţívá s porozuměním vybranou geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
 vytváří a vyuţívá vlastní mentální schémata a
mentální mapy pro orientaci v konkrétním území

porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
soustavy

porovná na příkladech mechanismy působení
endogenních a exogenních procesů a jejich vlivy
na utváření zemského povrchu a na ţivot lidí

objasní mechanismy globální cirkulace
atmosféry a její důsledky pro vytváření
klimatických pásů

objasní velký a malý oběh vody a rozliší

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Matematika
Terénní vyučování

Fyzika
Biologie
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí











18 - 22 hod.

Socioekonomická geografie








Obyvatelstvo
Sídla
Kulturní a politické prostředí
Hospodářství
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jednotlivé sloţky hydrosféry a jejich funkci
v krajině
zhodnotí vodstvo a půdní obal Země, jako
základ ţivota a zdroje rozvoje společnosti
rozliší hlavní světové biomy
rozliší sloţky a prvky fyzickogeografické sféry a
rozpozná vztahy mezi nimi
zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje
obyvatelstva na Zemi, geografické,
demografické a hospodářské aspekty působící na
chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost
obyvatelstva
analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
náboţenská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob ţivota a ţivotní úroveň v
kulturních regionech světa
identifikuje obecné základní geografické znaky a
funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji
osídlení
zhodnotí na příkladech světové hospodářství
jako otevřený dynamický systém s určitými
sloţkami, strukturou a funkcemi a zohlední
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
vyhledá na mapách hlavní světové oblasti
cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační
faktory a potenciál

Dějepis
Občanská výchova
MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy
MV - Fungování a vliv
médií ve společnosti

Zeměpis - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



55 - 65 hod.

Regionální geografie:

Světový oceán

Antarktida

Afrika

Austrálie a Oceánie

Amerika

Asie

Evropa






Přírodní podmínky
Historický, politický a ekonomický vývoj
Sloţení obyvatelstva
Základní charakteristika oblastí







rozlišuje na konkrétních územních
příkladech mikroregionalní, regionální,
státní, makroregionální a globální
geografickou dimenzi
vymezí jednotlivé regiony
zhodnotí polohu, přírodní a sociální poměry
těchto regionů
lokalizuje hlavní rozvojová jádra a periferie
regionu
zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastal, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dějepis
Základy společenských věd
MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy

Zeměpis - septima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



18 - 22 hod.

Regionálnı́geografie:
Regiony Evropy

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Přírodních poměrů a socioekonomická
charakteristika regionů:
o Severní Evropa
o Západní Evropa
o StředníEvropa
o Jiţní Evropa
o Jihovýchodní Evropa
o Východní Evropa
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vymezí jednotlivé regiony
zhodnotí polohu, přírodní a sociální poměry
těchto regionů
lokalizuje hlavní rozvojová jádra a periferie
regionu
zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastal, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy









8 - 12 hod.

Regionální geografie:
Česká republika








Poloha, rozloha, územní vývoj státu
Přírodní podmínky
Politický systém, administrativní členění
Obyvatelstvo
Sídla
Hospodářství (průmysl, zemědělství,
doprava, sluţby)
Hospodářské a politické postavení ČR v
Evropě a ve světě
Transformační ekonomické procesy
Oblasti ČR a euroregiony
Jihomoravský kraj
Region Ţidlochovicko a okolí
Nejbliţší okolí školy
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vymezí místní region 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
surovinové zdroje
zhodnotí změny ve odvětvové struktuře
průmyslu a změny v zemědělství
lokalizuje hlavní rozvojová jádra a periferní
oblasti ČR
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
uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států.
zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastal, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich

Dějepis
Biologie
Základy společenských věd
MKV –Etnický původ,
Lidské vztahy
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

8.8 Fyzika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Obsah předmětu navazuje na výuku fyziky v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia. Patří do oblasti Člověk a příroda společně
s chemií a biologií. Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV, dále část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce RVP GV –
okruhu Práce s laboratorní technikou. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova
kmyšlenívevropských a globálních souvislostech RVP GV a Environmentální výchova RVP GV.Fyzika se vyučuje v dotaci po 3 hodinách týdně
v kvintě, sextě a septimě.Vyučování probíhá ve specializované učebně fyziky.
Obsahově se fyzika člení do několika oblastí, které pokrývají široké spektrum přírodních jevů. Vyučování fyziky ţákům poskytuje
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem, nabízí dobrodruţství poznávání a chápání okolního světa.
Dává jim potřebný základ pro lepší porozumění a vyuţívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běţném ţivotě. Hlavní
důraz je kladen na praktické činnosti realizující se formou pokusů, experimentů či měření co nejuţší propojení s podmínkami v reálném ţivotě a
řešení fyzikálních úloh. Fyzika se snaţí podporovat samostatné a otevřené myšlení ţáků, umoţňuje jim kriticky se zamýšlet nad zadanými
problémy souvisejícími s přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní názory. V neposlední řadě vede ţáky k pochopení sloţitosti a komplexnosti
vztahů člověka a přírodního prostředí a rozvíjení environmentálního povědomí.V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují
části
vzdělávacích
obsahů
průřezových
témat:
Výchova
k
myšlení
v
evropských
a globálních
souvislostech,Multikulturnívýchova,Environmentálnívýchovaa Mediální výchova.Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená
didaktickou technikou, která slouţí současně i jako fyzikální laboratoř, je opatřena rozvodem stejnosměrného a střídavého napětí 12 V, síťového
napětí 230 V a rozvodem plynu. Velkou předností je skutečnost, ţe všechny hodiny fyziky jsou vyučovány v této odborné učebně vybavené
dataprojektorem s napojením na vizualizér a PC s přístupem na internet.
Ve vyučování fyzice mají ţáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů, o souvislostech s ostatními přírodovědnými
obory a získat základy pro případné další studium přírodovědného zaměření.
Charakteristickým rysem předmětu jsou jeho významné souvislosti se všemi přírodovědnými předměty. Ţák je veden k tomu, aby
zejména
- chápal, ţe přírodní jevy mají fyzikální příčiny,
- rozuměl různým typům fyzikálních dějů, uměl tyto znalosti aplikovat,
- vyuţíval matematický aparát pro odvození jednoduchých fyzikálních vztahů,
- aplikoval své znalosti při provádění praktických měření.
Výchovné a vzdělávací strategie
Ve fyzice se snaţíme o rozvoj většiny ţivotních kompetencí, převládajícími jsou řešení problémů, tvořivost, učení, komunikace, spolupráce a
zdraví. K jejich dosahování volíme takové formy a metody výuky, které ţákům umoţňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující
činnosti podporující samostatnost a tvořivost realizující se formou problémového vyučování, skupinové a laboratorní práce. Výchovně 208

vzdělávacích cílů se snaţíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnostţáků.Ţákům se zájmem a nadáním umoţňujeme individuální rozvoj
například zadáváním sloţitějších problémových úkolů, přípravou pokusů a podobně.
Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
- dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví i za zdraví ostatních, zdůrazňuje zásady prvnípomoci
v případě úrazu – kompetence občanské
- vede žáky k tomu, aby řešili fyzikální úlohy jak samostatně, tak ve spolupráci ve skupině – kompetence k řešení problémů
- podněcuje zvídavost a řídí diskuse nad řešeními, hledání řešení, vede žáky k prezentacím vlastních postupů řešení – kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské
- podněcuje žáky zpracovávat projekty s fyzikální tématikou, výsledky prezentovat formou ústního referátu doplněného fotodokumentací nebo
jiným vhodným materiálem na PC a v následné diskusi zpracování obhájit – kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů
- klade důraz na mezipředmětové vztahy a uvádění poznatků do souvislostí – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů
- střídá různé metody a formy práce - kompetence k učení
- poskytuje prostor pro práci ve skupinách – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní
- pracuje ve třídě s chybou - kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální
- podporuje účast v soutěžích - kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní
- vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech - kompetence občanské, kompetence k podnikavosti
- vede žáky k sebekontrole a sebeovládání - kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní
- klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu – kompetence
komunikativní, k řešení problému, sociální
- vede k hodnocení a sebehodnocení žáků - kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní
- oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií - kompetence sociální a personální
- vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky - kompetence občanské, sociální a personální
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Fyzika - kvinta
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO














90 - 95

Mechanika
















OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Fyzikální veličiny a jejich měření
Soustava jednotek SI
Chyby měření, skalární a vektorové veličiny
Vztaţná soustava, změna polohy tělesa
Rychlost, zrychlení
Vzájemné působení těles, síla jako vektor,
její účinky
První pohybový zákon, setrvačnost tělesa
Hybnost tělesa, druhý pohybový zákon,
změna hybnosti
Třetí pohybový zákon, zákon zachování
hybnosti
Pohyb tělesa v inerciální a neinerciální
vztaţné soustavě, setrvačná síla
Síly tření
Mechanická práce, mechanická energie
Kinetická energie, potenciální energie
tíhová, potenciální energie pruţnosti
Zákon zachování mechanické energie
Výkon, účinnost
Gravitace, všeobecný gravitační zákon,
gravitační pole
Gravitační a tíhové zrychlení na povrchu
Země, tíha tělesa
Pohyb v radiálním gravitačním poliKeplerovy zákony
Tuhé těleso
Moment síly vzhledem k ose otáčení,
momentová věta
Dvojice sil, skládání a rozkládání sil
Těţiště tělesa, rovnováţné polohy tělesa
Základní vlastnosti tekutin, ideální a reálná
kapalina
Tlak a tlaková síla v kapalinách a plynech,
tlak vyvolaný vnější silou, Pascalův zákon
Hydrostatický tlak, atmosférický tlak,
vztlaková síla, Archimédův zákon
Ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice
spojitosti, objemový průtok
Bernoulliho rovnice
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Vyuţívá s porozuměním základní veličiny a
jednotky
Rozliší základní a odvozené veličiny a jednotky,
převádí jednotky
Změří vhodnou metodou určené veličiny
Rozlišuje skalární a vektorové veličiny
Vyuţívá abstraktní představy hmotného bodu při
řešení fyzikálních problémů
Rozlišuje inerciální a neinerciální vztaţné
soustavy a vyuţívá je při popisu fyzikálních dějů
Klasifikuje pohyby a vyuţívá základní
kinematické vztahy pro jednotlivé druhy pohybů
Určuje v konkrétní situaci působící síly a jejich
výslednici
Vyuţívá Newtonovy zákony při popisu
fyzikálních dějů
Aplikuje zákony zachování
Určuje dráhový účinek síly
Uvádí souvislost mechanické energie s prací
Objasní silové působení gravitačního pole a
popíše ho příslušnými veličinami
Rozliší tíhovou a gravitační sílu
Objasní s pomocí Newtonova zákona pohyby
v gravitačním poli
Popisuje translační a rotační pohyb tuhého tělesa
kinematicky i dynamicky
Určí v konkrétních situacích síly, jejich
výslednici, moment sil a výsledný moment sil
Aplikuje zákony zachování na proudění ideální
kapaliny

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MV:
MAT- převody jednotek,
vektorová algebra, výpočet
neznámé ze vzorce, lineární
a kvadratická funkce, řešení
kvadratických rovnic,
goniometrická funkce
ostrého úhlu, oblouková
míra
BIO-apoxie, hypoxie (vlivy
přetíţení), let ptáků
TEV-bruslení, lyţování
ZEM- Sluneční soustava,
zeměpisná šířka a délka

Fyzika - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO











55 - 60

Molekulová fyzika a termika










OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Kinetická teorie látek, vzájemné působení
částic, potenciální energie částic
Modely struktur látek, rovnováţný stav
soustavy
Teplota a její měření, termodynamická
teplota
Vnitřní energie tělesa, změna vnitřní energie
při konání práce a při tepelné výměně
Teplo, měrná tepelná kapacita,
kalorimetrická rovnice
První termodynamický zákon
Přenos tepla
Ideální plyn, teplota a tlak plynu z hlediska
molekulové fyziky
Stavová rovnice pro ideální plyn, děje
v ideálním plynu
Práce vykonaná plynem, kruhový děj, druhý
termodynamický zákon
Krystalické a amorfní látky, ideální
krystalová mříţka
Deformace pevného tělesa, Hookův zákon
Teplotní roztaţnost pevných těles
Povrchová vrstva kapaliny, povrchová síla,
povrchové napětí
Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny,
kapilarita
Teplotní objemová roztaţnost kapalin
Tání, tuhnutí, závislost teploty tání na tlaku.
Sublimace a desublimace. Vypařování a
kapalnění
Sytá pára, fázový diagram. Vlhkost vzduchu
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Vyuţívá základní principy kinetické energie
látek při objasňování vlastností látek různých
skupenství a procesů v nich probíhajících
Uplatňuje termodynamické zákony při řešení
fyzikálních úloh
Vysvětlí stavové změny ideálního plynu uţitím
stavové rovnice
Formuluje zákon zachování energie pro tepelné
děje
Rozlišuje krystalické a amorfní látky na základě
znalosti jejich stavby
Řeší praktické problémy, objasní průběh pruţné
deformace pomocí Hookova zákona
Uţívá zákonitosti teplotní roztaţnosti látek
Vysvětlí jevy související s povrchovou silou a
energií kapaliny
Objasní kvalitativně i kvantitativně změny
skupenství látek

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MV:
CHE- molární veličiny,
plyny za normálních
podmínek
ZSV- filozofie (vývoj
názoru na podstatu hmoty)
MAT- grafy funkcí (p/V/T
diagramy)
BIO- geologie, kapilarita
ZEM- atmosféra


25 - 30

Mechanické kmitání a vlnění








10 - 15

Zvukové vlnění






Harmonické kmitání, rychlost, zrychlení,
fáze kmitavého pohybu
Skládání kmitů
Dynamika kmitavého pohybu
Kyvadlo
Nucené kmitání
Vznik a druhy vlnění, rovnice postupného
vlnění
Stojaté vlnění, chvění mechanických
soustav
Odraz, lom a ohyb vlnění
Zdroje šíření a rychlost zvuku
Vlastnosti zvuku, intenzita zvuku
Ultrazvuk a infrazvuk





Uţívá základní kinematické vztahy při řešení
problémů a úloh o pohybech kmitavých
harmonických dějů

MV:
MAT- goniometrické
rovnice

Objasní princip vzniku a šíření vln, odrazu a
interference vlnění

MV:
HUV-akustika, mechanické
zdroje zvuku, vlnění
BIO- lidské ucho, principy
vnímání zvuku
ZEM-seismické vlny,
tsunami

Fyzika - septima
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



50 - 60

Elektřina a magnetismus


















OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

El. náboj, Coulombův zákon, zákon
zachování náboje¨
El. pole, intenzita el. pole
Práce v el. poli, el. napětí
Kapacita, kondenzátor
El. proud, zdroje napětí a proudu
Ohmův zákon pro část el. obvodu, el. odpor
Ohmův zákon pro uzavřený obvod
Výkon proudu
Polovodiče, vlastní a příměsová vodivost
Přechod PN, polovodičová dioda
Vedení proudu v kapalinách, elektrolýzapraktické vyuţití
Vedení proudu v plynech, výboj, emise
elektronů
Mag. pole magnetů, přímých vodičů a cívek
Mag. síla, mag. indukce
Částice s nábojem v el. poli
Mag. vlastnosti látek
Imag indukce, mag. indukční tok
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Objasní silové působení elektrostatického pole
Dovede ho popsat příslušnými veličinami
Objasní pomocí Coulombova zákona děje
v elektrickém poli
Rozlišuje vodič, polovodič a izolant, předvídá
jeho chování v el. poli
Objasní podmínky vzniku stejnosměrného el.
proudu a jeho vedení v kovovém vodiči
Uţívá Ohmův zákon při řešení praktických
problémů
Objasní model vedení el. proudu v polovodičích
Vysvětlí podstatu vedení el. proudu
v kapalinách, plynech a vakuu a jejich aplikace
Uvádí základní vlastnosti mag. pole a pomocí
nich řeší úlohy
Vysvětlí funkci magnetických zařízení a mag.
vlastnosti materiálu
Objasní základní vlastnosti nestacionárního
mag. pole pomocí Faradayova zákona a Lenzova
zákona

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MV:
MAT- vektorová algebra
CHE- elektrolýza, el.
články
PT:
VZ - rizika ohroţující
zdraví a jejich prevence
(úraz el. proudem)
ENV- člověk a ţivotní
prostředí (fotovoltaika)












Faradayův zákon imag indukce
Vlastní indukce, indukčnost, Lenzův zákon
Vznik střídavého napětí a proudu, obvody
s odporem, indukčností, kapacitou
Výkon, efektivní hodnota střídavého proudu
Generátor, trojfázová soustava střídavého
napětí
Elektromotor, transformátor, přenos el.
energie
Imag oscilátor, vznik imag vlnění
Vlastnosti imag vlnění, spektrum imag vln.
Šíření imag vlnění v prostředí
Princip konstantní rychlosti světla


40 - 45

Optika






Rychlost šíření světla v různých
prostředích, index lomu
Zákon odrazu a lomu
Optická zobrazení zrcadly a čočkami
Optické přístroje, oko
Interference světla, ohyb světla
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Objasní funkci některých el. zařízení na základě
Faradayova zákona
Objasní vznik střídavého proudu, popíše jeho
charakteristiky
Vysvětlí chování prvků v el. obvodu
Popíše základní principy výroby a vedení el.
proudu v praxi
Porovná šíření různých druhů imag. Vlnění a
rozličných prostředích





Předvídá na základě vlastností světla jeho
chování v daném prostředí
Vyuţívá základy paprskové optiky k řešení
praktických problémů
Vysvětlí princip jednoduchých optických
přístrojů

MV:
BIO- fyziologie vidění a
jeho poruchy

8.9 Chemie
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Chemie RVP GV, časová dotace je 2 hodiny týdně od kvinty po septimu. Pro laboratorní práce nejsou
vyčleněny speciální hodiny, probíhají v kontextu s učivem vţdy tak, aby demonstrovaly probíranou látku. Ţáci pracují samostatně či v malých
skupinách.
Výuka probíhá v odborné učebně vybavené didaktickou technikou. Navazuje a prohlubuje učivo chemie sekundy a tercie, které poskytly
základní přehled a zejména kvarty, kde se studenti seznámili se základy obecné chemie. Z průřezových témat se v chemii realizují zejména
témata environmentální výchovy (lidské aktivity a související problémy ŢP, vztah člověka k prostředí, člověk a zdraví), dále OSV (vnímání,
tvořivost, komunikace, spolupráce, rozhodování, to vše zejména ve skupinové a projektové práci), chemie také navazuje na témata fyziky,
biologie, zeměpisu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka je zaměřena především na tyto ţivotní kompetence - tvořivost, komunikace, řešení problémů, práce, zdraví. Pouţívanými metodami a
formami výuky jsou výklad, demonstrační experimenty, ţákovské experimenty, referáty, hry, skupinová práce; u starších studentů pak také
samostatná práce s literaturou, s počítačem, tvorba projektů a ročníkových či seminárních prací. Vyučování chemie vede ţáky k poznávání
vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich kaţdodenního ţivota. Ţáci získávají informace o bezpečném a účelném
zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Výuka je cílevědomě řízena tak, aby ţáci postupně získávali
základní poznatky z různých oborů chemie; osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s prováděním
jednoduchých chemických pokusů a učili se nacházet vysvětlení chemických jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších
souvislostí s praktickým vyuţitím; poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi, byli seznamováni s mnohostranným vyuţitím chemie v
nejrůznějších oblastech lidské činnosti (v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výţivě člověka).
Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k rozvoji poznávacích schopností ţáků. Učí je hledat příčinné
souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody a s praktickým ţivotem.

Chemie-kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

9-12

Acidobazické reakce
Kyseliny a zásady

UČIVO




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 vysvětlí teorie kyselin a zásad
 pomocí rovnováţné konstanty odvodí iontový

Teorie kyselin a zásad
Neutralizace
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Bi-voda
EV - Vztah člověka

2-3

6-8

30-35

6-8






Iontový součin vody
Síla kyselin a zásad
Vyjadřování kyselosti a zásaditosti
Hydrolýza solí




Rozpustnost
Součin rozpustnosti






Standardní potenciály a průběh
oxidačně redukčních reakcí
Elektrolýza
Galvanické články
Akumulátory

Přehled vlastností prvků PSP a
jejich sloučenin






Vodík
Prvky I.A aţ VIII.A skupiny
Kovy a kovová vazba
Sc, Y, lanthanoidy, aktinoidy

Teorie hybridizace




Komplexní sloučeniny
Tvary molekul a teorie hybridizace

Rozpustnost

Elektrochemie
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součin vody a stupnici pH
 podle konstanty posoudí kyselost a zásaditost
látek
 zná princip acidobazické reakce
 zvládá výpočtem i prakticky jednoduché titrace
 zná nejběţnější indikátory
 pomocí rovnováţné konstanty odvodí součin
rozpustnosti, vypočítá koncentraci nasycených
roztoků
 podle konstanty posoudí rozpustnost látek
 vysvětlí princip redoxní reakce
 vysvětlí tvorbu elektrické dvojvrstvy, poločlánku
a článku
 pracuje s hodnotami el. potenciálů soustav a je
schopen určit směr redoxních reakcí
 zná rozdíl mezi pochody v galvanickém článku a
elektrolýze
 uvede praktické vyuţití redoxních dějů (články,
akumulátory, elektrolytická výroba kovů,
pokovování)
 vyuţívá názvosloví anorganické chemie při
popisu sloučenin
 charakterizuje významné zástupce prvků a jejich
sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje,
vyuţití v praxi a vliv na ţivotní prostředí
 zapíše elektronovou konfiguraci prvků
 uvede sloţení vzduchu, jeho vlastnosti, znečištění
 popíše vlastnosti vody a její význam, zhodnotí
vyuţitelnost různých druhů vod a navrhne moţné
způsoby efektivního hospodaření vodou
v příslušném regionu
 předvídá průběh typických reakcí anorganických
sloučenin
 vysvětlí pojmy alotropie, polymorfie, izomorfie a
uvede příklady látek
 vysvětlí princip koordinační vazby
 pomocí teorie hybridizace odvodí prostorové
tvary jednoduchých molekul

k prostředí

F-vedení el. proudu
v kapalinách, elektrolyty,
články
EV – lidské aktivity

EV – člověk a ŢP, vliv
některých chem. látek a
výrob na ŢP
Bi-minerály
Z-zdroje surovin, zejména
kovů

Chemie-sexta

HODINOVÁ
DOTACE

10-12

11-13

3-4

20-24

TÉMA

Organická chemie
Vzorce org. sloučenin

Přehled základních uhlovodíků

Zdroje a zpracování uhlovodíků

Přehled derivátů uhlovodíků

UČIVO










Úvod do organické chemie
Sloţení organických sloučenin
Základní prvek organické chemie
Třídění organických sloučenin a
jejich názvosloví
Struktura organických sloučenin
Izomerie
Reakce, štěpení vazby
Indukční a mezomerní efekt






Alkany a cykloalkany
Alkeny, cykloalkeny
Alkyny
Areny

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

 zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro
strukturu organických sloučenin
 porovná vlastnosti jednoduché, dvojné a trojné
vazby
 vysvětlí pojem izomerie a uvede jednotlivé typy
 aplikuje pravidla systematického názvosloví
organické chemie při popisu sloučenin s moţností
vyuţití triviálního nebo dvousloţkového názvosloví
 zapíše organické sloučeniny různými typy vzorců
 popíše princip substituce, adice, eliminace a
přesmyku, aplikuje jejich mechanismus na konkrétní
příklady reakcí
 ze znalosti efektů na vazbách posoudí reaktivitu
molekul

Bi-obecná biologie, sloţení
ţivých soustav

 charakterizuje základní skupiny organických
sloučenin a jejich významné zástupce





Ropa
Uhlí
Zemní plyn

 zhodnotí surovinové zdroje uhlovodíků, vyuţití
v praxi a vliv na ţivotní prostředí











Halogenderiváty
Alkoholy a fenoly
Ethery
Aldehydy a ketony
Kyseliny
Deriváty organických kyselin
Dusíkaté deriváty uhlovodíků
Sirné deriváty uhlovodíků
Organické sloučeniny fosforu a
křemíku
Organokovové sloučeniny
Heterocykly

 charakterizuje jednotlivé typy derivátů
uhlovodíků, uvede jejich zástupce, zhodnotí jejich
zdroje, vyuţití a vliv na ŢP
 aplikuje pravidla systematického názvosloví
organické chemie při popisu derivátů, uvede
pouţívané triviální názvy
 vyuţívá znalosti struktury derivátů k určení
průběhu chemických reakcí
 vysvětlí pojmy heterocykly a heteroatom, rozdělí
heterocykly dle typu heteroatomu a dle počtu atomů
v cyklu
 přiřadí heterocykly k jednotlivým typům derivátů
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Bi, EV – chování
uhlovodíků a vliv v ŢP,
ekologické havárie
Bi – mineralogie
EV – zdroje energie a vliv
na ŢP, spalování fosilních
paliv, obsah CO2
v atmosféře, skleníkový
efekt
Lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
Základní podmínky ţivota

EV-nebezpečnost některých
látek vytvořených
člověkem, jejich chování
v ŢP, bioakumulace
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí

uhlovodíků
 uvede význam heterocyklů








Uţitá chemie

10-12

 vysvětlí pojem polymery a uvede princip jejich
vzniku
 jmenuje některé významné polymerní sloučeniny
 vysvětlí pojmy tenzidy, detergenty, prací účinky,
uvede základní tenzidy
 vysvětlí význam pesticidů
 rozdělí léčiva dle jejich účinku
 umí vyhledat kódy potravinářských aditiv,
vysvětlit jejich pouţití

Polymery - plasty
Tenzidy
Barviva
Pesticidy
Léčiva
Potravinářská aditiva

EV – Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, plasty a zacházení
s nimi, recyklace,
naduţívání obalových
materiálů, nebezpečnost
plastů jako kontaminantů
ŢP, různé prací prostředky a
dopad na ŢP, pesticidy.
Vztah člověka k prostředí
Bi – výţiva člověka –
nebezpečnost některých
potravinářských aditiv

Chemie-septima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

16-19
Analytická chemie

UČIVO








OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



Analytická chemie kvalitativní
Analýza kationtů
Analýza aniontů
Analytická chemie kvantitativní
Váţková analýza
Odměrná analýza





2-3
Úvod do biochemie





Biochemie jako vědní obor
Látkové sloţení ţivé hmoty
Chemické reakce v buňkách





6-7
Aminokyseliny a
bílkoviny








Aminokyseliny
Bílkoviny
Funkce bílkovin
Struktura bílkovin
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

zná rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní
analytickou chemií
uvede nejdůleţitější příklady dělení kationů
a anionů
vyjmenuje typy odměrné analýzy
uvede základní látky skládající ţivé
organismy
vysvětlí specifičnost prostředí, v němţ
probíhají biochemické reakce
zná, za jakých podmínek probíhají reakce v
buňkách
objasní strukturu jednotlivých sloučenin,
jmenuje významné zástupce
zhodnotí funkci látek, jejich význam pro
organismy
zná sloţení bílkovin, rozliší struktury,
rozdělí bílkoviny

EV - Základní podmínky
ţivota

Bi – sloţení ţivé hmoty,
buňka, význam a funkce
membrán, přenos genetické
informace, trávicí a
hormonální soustava
člověka
F-osmóza, děje na
membráně

7-8
Sacharidy






Struktura a názvosloví sacharidů
Monosacharidy
Oligosacharidy
Polysacharidy

Nukleové kyseliny
Přenos genetické informace






Sloţení nukleových kyselin
Struktura NK
Význam NK
Přenos genetické informace

Lipidy a biologické membrány






Lipidy a biologické membrány
Triacylglyceroly
Vosky
Isoprenoidy

2-3

Enzymy

1-2
Biochemické děje
16-18

Metabolismus
sacharidů, lipidů, bílkovin a NK
Regulace metabolismu















Anabolismus
Katabolismus
Makroergické sloučeniny
Katabolismus sacharidů
Anaerobní odbourávání
Aerobní odbourávání
Krebsův cyklus
Biosyntéza sacharidů
fotosyntéza
Katabolismus lipdů
Biosyntéza tuků
Acetyl-CoA
Katabolismus bílkovin a
aminokyselin
Katabolismus NK
Propojení metabolických dějů






zná sloţení nukleových kyselin, jejich
strukturu a význam
popíše, transkripci a translaci










5-6
Názvosloví enzymů
Rozdělení enzymů
Enzymová katalýza
Vyuţití enzymů v praxi
Kofaktory enzymů - vitamíny

charakterizuje a rozdělí sacharidy
znázorní vzorce
objasní strukturu jednotlivých sloučenin
jmenuje významné zástupce
zhodnotí funkci látek, jejich význam pro
organismy



5-6

















zná základní pojmy v biochemických dějích



popíše anaerobní a aerobní odbourávání
sacharidů a biosyntézu
popíše stručně Krebsův cyklus
charakterizuje dvě fáze fotosyntézy
popíše průběh oxidace mastných kyselin
zná význam Acetyl-CoA
popíše katabolismus bílkovin a
aminokyselin
popíše biosyntézu nukleových kyselin
charakterizuje význam regulačních systémů
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charakterizuje a rozdělí lipidy
znázorní vzorce
objasní strukturu jednotlivých sloučenin
jmenuje významné zástupce
zhodnotí funkci látek, jejich význam pro
organismy
rozdělí enzymy do tříd
objasní princip katalýzy
rozliší základní druhy biokatalyzátorů
(enzymů) a jejich funkce v organismu
uvede vyuţití některých enzymů v
průmyslu
zná základní rozdělení a funkce vitamínů,
význam v potravě

Bi – sloţení ţivé hmoty

Bi – sloţení ţivé hmoty

Bi – sloţení ţivé hmoty

Bi - trávicí a řídící soustava
člověka
Bi – sloţení ţivé hmoty
EV– vyuţití enzymů při
čištění ŢP (čističky, ropné
havárie...)
Lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
Bi – fyziologie rostlin i
ţivočichů, dýchání,
fotosyntéza

Bi – fyziologie rostlin i
ţivočichů, dýchání,
fotosyntéza

8.10 Biologie
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu biologie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Biologie RVP GV a je vyučován v kvintě (2 hod. týdně), sextě (2 hod. týdně),
septimě (2 hod. týdně) a oktávě (2 hod. týdně).
Výuka biologie probíhá v celé třídě najednou v odborné učebně biologie. Učebně je vybavena mikroskopy, videotechnikou a interaktivní
tabulí. Při laboratorních pracích jsou třídy dle potřeby rozděleny na dvě skupiny.
Výchovné a vzdělávací strategie
Biologie spolu s fyzikou, chemií, geologií a geografií zahrnuje široký okruh otázek spojených se zkoumáním přírody a poskytuje ţákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním jevům a jejich zákonitostem. Při studiu si ţáci osvojují i důleţité dovednosti - objektivně a
spolehlivě pozorovat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se, experimentovat a provádět
přesná měření, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Ţáci by tak měli hlouběji porozumět zákonitostem
přírodních procesů a jejich aplikacím v praktickém ţivotě. Vzdělávací obor biologie kooperuje především s ostatními vzdělávacími obory
zařazenými do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět biologie začleňuje některá témata EV, MKV, OSV a VMEGS.












Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Střídá různé metody a formy práce (kompetence k učení).
Podporuje zvídavost, efektivně a vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání (kompetence k učení).
Poskytuje prostor pro práci žáků ve skupinách (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává odpovídající úkoly, usměrňuje činnosti žáka vzhledem k individuálním schopnostem
každého jedince (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Přemýšlí o nesrovnalostech, promýšlí a naplánuje způsob řešení, podněcuje vznik podmínek pro samostatnou i skupinovou práci
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence
sociální a personální).
Učí žáky vyhledávat a třídit informace, seznamuje je s různými zdroji informací a s možnostmi jejich využití (kompetence k učení, k řešení
problému).
Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (kompetence k učení).
Uvádí věci do souvislostí (kompetence k učení).
Vyhledává informace vhodné k řešení problému a objevuje různé varianty řešení (kompetence k učení, k řešení problému).
Vede žáky ke stanovení cíle (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
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Vede žáky k vlastní formulaci přírodovědného problému, k hledání odpovědi na ně, k argumentování, usměrňuje diskusi (kompetence
k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede žáky k prezentaci vlastního postupu a výsledku práce (kompetence komunikativní, k řešení problému).
Vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů (kompetence občanské, komunikativní).
Dbá na dodržování stanovených pravidel, dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem (kompetence občanské,
komunikativní).
Zařazuje projekty a aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí, zdůrazňuje finanční matematiku (kompetence k podnikavosti).
Podporuje účast v různých soutěžích (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech (kompetence občanské, kompetence k podnikavosti).
Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání (kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní).
Klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, tak v mluveném projevu
(kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede k hodnocení a sebehodnocení žáků (kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní).
Oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií (kompetence sociální a personální).
Vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky (kompetence občanské, sociální a personální).
Vede žáky k provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů, k zpracování a interpretaci dat (kompetence k
učení, kompetence komunikativní).
Vede žáky k předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí (kompetence sociální a personální).
Vede žáky k ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí (kompetence sociální a personální).
Vede žáky k využívání přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování vlastního života při současném respektování jejich
ochrany (kompetence sociální a personální).
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Biologie - kvinta
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO





OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA


Biologie jako vědní obor
Látkové sloţení organismů
Hypotézy o vzniku a vývoji ţivých soustav
na Zemi







8-12

Obecná biologie




Buňka











Viry
Priony
Bakterie




40-45

Biologie rostlin




Rostlinná pletiva
Morfologie a anatomie rostlin
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

popíše předmět a metody zkoumání biologie a jí
příbuzných oborů
charakterizuje zastoupení prvků, anorganických
a organických látek v organismech
charakterizuje základní vlastnosti organismu
porovná významné hypotézy o vzniku a vývoji
ţivota na Zemi
vysvětlí vztah mezi stavbou a funkcí
prokaryotické a eukaryotické buňky
podle nákresu rozliší a popíše jednotlivé typy
buněk
vysvětlí rozdíly ve stavbě, způsobu výţivy a
zásobních látkách buňky rostlinné, ţivočišné a
buňky hub
vysvětlí význam diferenciace a specializace
buněk z pozice jednobuněčnosti, kolonie a
mnohobuněčného organismu
popíše buněčný cyklus a dělení buněk

EV- Základní podmínky
ţivota, Vztah člověka k
prostředí
VMEGS - Jsme Evropané
CHE, FYZ, DEJ, VZ

popíše jejich stavbu těla
popíše schéma rozmnoţování
uvede příklad onemocnění, způsoby prevence a
léčby
zhodnotí význam těchto organismů v přírodě a
pro člověka
na obrázku (fotografii) rozpozná základní typy
pletiv a vysvětlí jejich význam pro rostlinu
odvodí hlavní funkce orgánů
popíše vnější a vnitřní stavbu rostlinných orgánů
uvede příklad metamorfóz jednotlivých orgánů
popíše stavbu květu a rozpozná typy květenství
uvede způsoby opylení
vysvětlí průběh oplození a vznik semene a plodu
rozpozná typy plodů
vysvětlí způsoby šíření rostlin
uvede způsoby pohlavního a nepohlavního
rozmnoţování

EV - Ekosystémy, Základní
podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
FYZ, CHE, ZEM








Fyziologie rostlin









Niţší rostliny







Vyšší rostliny (výtrusné a semenné)








5-7

Biologie hub





Stavba a funkce hub
Stavba a funkce lišejníků





3-5

Biologie prvoků (protist)









Stavba buňky prvoků
Taxonomie prvoků
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vysvětlí osmotické jevy v buňce
vysvětlí význam fotosyntézy a dýchání pro
organismus a podle schématu popíše jejich
průběh
charakterizuje způsoby příjmu a výdeje látek
popíše růst a individuální vývoj rostlin, faktory
na ně působící, růstové korelace a regeneraci
vysvětlí rozdíl mezi fyzikálními a vitálními
pohyby rostlin
rozezná základní typy stélek
vysvětlí základní způsoby rozmnoţování řas
orientuje s v taxonomii řas, uvede příklad
zástupců
uvede význam řas, i z hlediska evoluce rostlin
uvede změny doprovázející přechod rostlin z
vody na souš
popíše stavbu výtrusných a semenných rostlin
porovná schémata ţivotních cyklů výtrusných a
semenných rostlin
odvodí jejich význam v přírodě
orientuje se v taxonomii, uvede zástupce
rozpozná důleţité zástupce
vysvětlí důvody ochrany ohroţených rostlinných
druhů
popíše stavbu hub a lišejníků
vysvětlí základní způsoby rozmnoţování hub a
lišejníků
objasní schéma ţivotního cyklu modelových
druhů hub
zhodnotí význam hub a lišejníků v přírodě i pro
člověka
orientuje se v taxonomii hub
uvede důleţité zástupce hub a lišejníků
popíše stavbu buňky prvoků
popíše základní projevy ţivota prvoků
orientuje se v systému
na důleţitých zástupcích objasní způsoby
rozmnoţování
zhodnotí význam prvoků

EV - Ekosystémy, Základní
podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí

EV - Základní podmínky
ţivota, Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

Biologie - sexta
HODINOVÁ
DOTACE

55-65

TÉMA

Biologie ţivočichů

UČIVO












OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA


Houbovci
Ţahavci
Ploštěnci
Hlístice
Vířníci
Krouţkovci
Drápkovci
Ţelvušky
Členovci
Strunatci po ptáky









charakterizuje hlavní taxonomické jednotky a
jejich významné zástupce
popíše morfologii, anatomii a fyziologii jejich
těla
objasní základní způsoby rozmnoţování
pozná a vyjmenuje významné ţivočišné druhy
uvede jejich ekologické nároky
charakterizuje základní typy chování
zhodnotí problematiku ohroţených ţivočišných
druhů a moţnosti jejich ochrany
zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro
člověka

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

EV - Ekosystémy, Základní
podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
ZEM, VZ

Biologie - septima

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




5-10

Biologie ţivočichů









Savci



45-55

Biologie člověka










Tkáně
Opěrná a pohybová soustava
Tělní tekutiny
Oběhová soustava
Imunita
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charakterizuje hlavní taxonomické jednotky a
jejich významné zástupce
popíše morfologii, anatomii a fyziologii jejich
těla
objasní základní způsoby rozmnoţování
pozná a vyjmenuje významné ţivočišné druhy
uvede jejich ekologické nároky
charakterizuje základní typy chování
zhodnotí problematiku ohroţených ţivočišných
druhů a moţnosti jejich ochrany
zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro
člověka
uvede funkce dané soustavy
popíše jednotlivé orgány dané soustavy, jejich
stavbu a funkci
objasní princip fungování dané soustavy a uvede
centrum jejího řízení

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MKV - Lidské vztahy,
Etnický původ,
Multikulturalita, Princip
sociálního smíru a solidarity
EV - Ekosystémy, Základní












Dýchací soustava
Trávicí soustava a metabolismus
Vylučovací soustava
Kůţe a termoregulace
Nervová soustava
Soustava ţláz s vnitřní sekrecí
Smyslová soustava
Rozmnoţovací soustava
Prenatální a postnatální vývoj člověka
Fylogenetický vývoj člověka








zná nejběţnější nemoci dané soustavy, moţnosti
prevence a způsob léčby
rozliší jednotlivá období prenatálního a
postnatálního vývoje člověka
samostatně řeší problémy související se zdravím
člověka v různých etapách člověka
objasní proces hominizace a sapientace
zná nejvýznamnější předchůdce člověka
rozumí textům, schématům a obrázkům
souvisejícím se stavbou lidského těla a funkcemi
jejich orgánů

podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
OSV - Psychohygiena
CHE, FYZ, TEV, VZ

Biologie - oktáva
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




Molekulární základy dědičnosti







30-35

Genetika buňky




Genetika


Genetika mnohobuněčného organismu









Genetická proměnlivost (faktory
podmiňující proměnlivost, mutace a
mutageny)
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

popíše sloţení a strukturu DNA a RNA, gen,
přenos genetické informace
aplikuje znalost odpovídajících pojmů a znalostí
z chemie na vysvětlení molekulární podstaty
dědičnosti a její realizace
definuje genetiku jako vědní obor
uvede význam dědičnosti a proměnlivosti
organismu
definuje pojmy nukleoid, plazmid, chromozomy
chápe význam genového inţenýrství a jeho
praktického vyuţití
objasní funkci segregace a kombinace alel
popíše vazbu genů
řeší příklady na základě osvojení si
Mendelových zákonů
aplikuje Mendelovy zákony na přenos znaků
pohlavně vázaných
chápe vliv mutagenů a zná typy následně
vzniklých mutací i choroby jimi vyvolané
uvede příklady geneticky podmíněných chorob
zhodnotí význam lékařské diagnostiky v době
těhotenství

MKV - Lidské vztahy,
Etnický původ,
Multikulturalita, Princip
sociálního smíru a solidarity
EV - Ekosystémy, Základní
podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí




Genetika populací (populace, mechanismy
evoluce







Genetika člověka







10-15

Ekologie a ochrana ţivotního
prostředí




Ekologie
Ochrana ţivotního prostředí
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vysvětlí pojmy populace, genofond,
autogamická a panmiktická populace, genetická
rovnováha
zhodnotí důsledky typu populace na její moţný
vývoj a uvede příklady z přírody
objasní základní pojmy (rodokmen, proband,
přenašeč)
zhodnotí význam genetického poradenství,
prenatální diagnostiky a prevence genetických
poruch
vyhledá nejčastější geneticky podmíněné
choroby a vystihne rizika jejich výskytu
uvede hlavní metody výzkumu (studium
karyotypů, dvojčat, rodokmenů) a vysvětlí jejich
praktické vyuţití
rozlišuje mezi pojmy ekologie a
environmentalistika, populace, společenstva,
ekosystémy
orientuje se v potravních systémech
zhodnotí vliv abiotických a biotických faktorů
na jednotlivce, populaci a společenstvo
uvede základní podmínky ţivota
porovná různé typy vztahů populací
orientuje se v koloběhů základních prvků v
přírodě
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystémů

EV - Ekosystémy, Základní
podmínky ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí, Vztah
člověka k prostředí
ZE

8.11 Informatika a výpočetní technika
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu informatika a výpočetní technika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Informatika a její aplikace RVP GV a je vyučován
kvintě (2 hod. týdně), sextě (2 hod. týdně). Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna plně vybavená výpočetní technikou.Maturitní zkoušku lze skládat v profilové části.
Ţáci se zdokonalí v ovládání operačního systému počítače, naučí se systematicky pouţívat základní kancelářské a komunikační programy.
Při vyhledávání informací v prostředí internetu budou ţáci schopni ověřovat a vyhodnocovat informace z různých informačních zdrojů. Ţáci se
naučí základy práce s bitmapovými a vektorovými editory. Při tvorbě dokumentů se budou řídit základními typografickými a estetickými
pravidly. Naučí se základům publikování na www a zpracování videa. V posledním roce výuky budou pracovat na relativně dlouhodobých a
komplexních úkolech, při jejichţ řešení vyuţijí téměř veškeré dříve probrané učivo.
Ţák je veden k tomu, aby zejména:
- sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu,
- aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech ostatních vzdělávacích předmětech, zejména při zpracovávání dokumentů.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel podněcuje žáky ke sběru informací a orientace ve zdrojích informací – kompetence k učení, kompetence komunikativní.
Užívání výpočetní techniky – kompetence komunikativní, kompetence pracovní.
Učitel klade důraz na význam výpočetní techniky a digitálních technologií ve všech oblastech života – kompetence k učení, kompetence
sociální a personální.
Žáci mohou zpracovat projekt s tématikou z oblasti informatiky a výpočetní techniky.
Učitel vede žáky k samostatnosti, samostatnému používání, studiu a manipulaci s ICT
Učitel navozuje výukové problémy, vede žáky k jejich originálnímu a správnému řešení s využitím znalostí ICT
Učitel seznamuje žáky s uživatelským prostředím software a základními principy jeho ovládání
Učitel multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se žáky o teoretických tématech ICT
Učitel vede žáky k samostatné prezentaci výsledků své práce a studia
Učitel při vhodných činnostech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
Učitel vhodnými úkoly vede žáky ke správnému zacházení s informacemi
Učitel hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality a správnosti řešení
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Informatika - kvinta
HODINOVÁ
DOTACE

35-42 hodin

17-20 hodin

TÉMA

Pokročilejší práce s tabulkovým
kalkulátorem

Corel Photopaint – GLOBÁLNÍ
ÚPRAVY
Základní práce v programu a
aplikace vybranýchglobálních úprav
obrázku

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Sloţitější funkce MS – Excel
 funkce podmínky
 funkce vyhledávací
 funkce třídící
 funkce matematické
 funkce statistické
 funkce text
 funkce logické
 GRAFY - vytvářeni a práce s grafy
 příprava tisku, tisk
 propojeni tabulky Excelu s Wordem
 nastaveni Excelu
 kdyţ, podmínka
 formuláře, přepínače, číselníky, pole se
seznamem, zaškrtávací polička
 propojení s fcí kdyţ
 projekty - tvorba formulářových listu
 orientuje se v prostředí programu (lupa, palety
nástrojů, barvy, historie)
 umí nastavit správné parametry nového
souboru
 umí exportovat grafiku do jiných formátů
 umí převést grafiku do jiných reţimů
 umí změnit velikost obrázku (resampling)
 umí obrázek otočit, oříznout, duplikovat,
transformovat, invertovat
 umí nastavit jas a kontrast
 umí pracovat s barevným vyváţením
 zvládá základní práci s histogramem
 zvládá základní práci se selekcemi (selekce,
laso, kouzelná hůlka)
 •zvládá práci s kreslícími nástroji (štětec,
tuţka)
 umí nastavit barvu, stopu, průhlednost
 umí pracovat s gumou a štětcem historie
 umí pouţít klonovací razítko a retušovací
štětec
 umí pouţít nástroje zesvětlení/ztmavení,
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 zvládá princip adresace buněk, oblast buněk
 umí vytvořit jednoduché matematické vzorce
 ovládá základní práce se vzorci (kopírování,
přesun, manipulace a vkládání, práce s řádkem
vzorců)
 zvládá funkci Suma
 umí pracovat s procenty
 rozumí pojmům absolutní a relativní adresování a
umí manipulovat se vzorci s absolutní či relativní
adresou
 umí vloţit graf pomocí průvodce
 umí upravit základní vlastnosti grafu (vlastnosti
grafu a vlastnosti dílčích objektůgrafu)
 zná základní funkce a umí je správněpouţít
 mí pouţít datové řady, příčky a další moţnosti
 umí nastavit podmíněné formátování
 umí a zná moţnosti řazení dat

 zpracuje a prezentuje informace v grafické formě
s vyuţitím bitmapových i vektorových grafických
editorů
 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
pro práci s textem a obrazem

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Vazba na předměty
s laboratorními cvičeními
M, F – funkce a vzorce
MDV (Média a mediální
produkce)
Mediální produkty a jejich
význam
Účinky mediální produkce a
vliv médií;
Role médií v moderních
dějinách)
Vyuţití znalostí a
dovedností v jakémkoliv
předmětu

AJ, M – odborná
terminologie, výslovnost,
počešťování anglických
termínů
Vyuţití znalostí a
dovedností v jakémkoliv
předmětu

houbu, zaostření/rozostření, rozmazání.
 umí do obrázku vloţit text a nastavit jeho
základní vlastnosti

Informatika - sexta
HODINOVÁ
DOTACE

6-8 hodin

10-12 hodin

TÉMA

Převody číselných soustav

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 číselné soustavy
 převody mezi soustavami
 převod čísla ze soustavy dvojkové a
šestnáctkové (nebo jakékoliv jiné) do soustavy
desítkové
 převod čísla ze soustavy desítkové do soustavy
dvojkové, šestnáctkové nebo jakékoliv jiné
 převod čísla ze soustavy desítkové do soustavy
dvojkové (algoritmus s postupným odečítáním)
převody mezi soustavou dvojkovou a
šestnáctkovou
COREL DRAW –ZÁKLADNÍ OPERACE
 Seznámení s vektorovou grafikou a se
základními moţnostmi programu.
 Nácvik práce s bézierovými křivkami v
programu

 rozumí významu číselných soustav
 umí a zná moţnosti převodu číselných soustav














Corel Draw
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orientuje se v prostředí programu
rozumí principům vektorové grafiky
umí soubor exportovat do jiných formátů
umí vytvořit základní geometrické objekty
umí nastavit základní vlastnosti objektů(barva)
umí manipulovat s objekty (přesun, seskupení,
duplikace)
umí rozmístit a zarovnat objekty na ploše
umí pracovat s výplní objektů
umí pracovat se šířkou a typem obrysové linky
umí pracovat s vodícími linkami a mříţkou
umí vloţit text a nastavit základní úpravy
umí vytvořit křivku a upravit její průběh dle
potřeby
umí pracovat s uzlovými body křivky
umí pracovat vytvořit základní geometrické
objekty
umí pracovat s nástrojem pero a výběr cesty
umí pracovat s bézierovými křivkami

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

M – odborná terminologie

VV– práce s křivkami a
geometrickými tvary
MAT– geometrie (křivka,
konstrukce křivky,
geometrické
tvary)

36-42 hodin

Publikování na www
HTML + CSS














































HTML
jak nejlépe psát HTML dokument
kostra HTML dokumentu
základní formátování odstavce
tagy
formátování textu
tvorba seznamů
tvorba tabulek
atributy tagů v tabulce
vytvoření hyperlinku
vloţení obrázku
úvod k dynamickým WWW
formuláře
párový tag FORM
tag INPUT
dialog
textový rámeček
zatrţítko
přepínač
rozevírací nabídka
seznam
tlačítko
odeslání dat z formuláře
parametry tagu FORM
úvod do CSS
úskalí CSS stylů
standardy CSS
CSS a webové prohlíţeče
jak definovat CSS styly
přímý zápis stylu
definice stylu v hlavičce
externí soubor CSS
syntaxe stylů
styly pro úpravu textu
styly pro úpravu odstavce
styly pro úpravu barev a pozadí
styly pro definici rámů a čar
styly pro číslování a odráţky
definice pozice objektů
další styly
wysiwyg editor
propojení grafického a HTML obsahu
FTP přenos souborů
tvorba vlastních www
www na vlastní téma

229

 ovládá programy pro tvorbu www stránek v jazyce
XHTML
 zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické
a multimediální formě na webových stránkách
 pouţije pro prezentaci na www fotografie, video
nebo zvukovou nahrávku
 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
 umí základní tagy HTML jazyka
 umí základy CSS

Člověk a svět práce
okruh Vyuţití digitálních
technologií

8.12 Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu výtvarná výchova se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV a Výtvarný obor RVP GV. Realizují se
tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP ZVa RVP GV a Multikulturní výchova RVP ZV.
V kvintě a sextě si studenti vybírají mezi výtvarnou a hudební výchovou. Týdenní časová dotace činí 2 hodiny. Výuka probíhá v
dvouhodinových blocích. Pro výuku je k dispozici odborná učebna mimo budovu gymnázia.Maturitní zkoušku lze skládat jako zkoušku
profilovou.
Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět Výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání ţáků v kontextu s ostatními, převáţně
naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se ţáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důleţitou sloţkou je přehled
nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl.















Ţák je veden k tomu, aby zejména
chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život
podílel se na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole
v rámci svých možností se 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.
Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Střídá různé metody a formy práce (kompetence k učení).
Podporuje zvídavost, efektivně a vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání (kompetence k učení).
Poskytuje prostor pro práci žáků ve skupinách (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává odpovídající úkoly, usměrňuje činnosti žáka vzhledem k individuálním schopnostem
každého jedince (kompetence k učení, k řešení problému, kompetence sociální a personální).
Vyhledává a třídí informace, seznamuje s různými zdroji informací a s možnostmi jejich využití (kompetence k učení, k řešení problému).
Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (kompetence k učení).
Uvádí věci do souvislostí (kompetence k učení).
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Vyhledává informace vhodné k řešení problému a objevuje různé varianty řešení (kompetence k učení, k řešení problému).
Vede žáky k vlastní formulaci, k argumentování, usměrňuje diskusi (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).
Vede žáky k prezentaci vlastního postupu a výsledku práce (kompetence komunikativní, k řešení problému).
Vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů (kompetence občanské, komunikativní).
Dbá na dodržování stanovených pravidel, dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem (kompetence občanské,
komunikativní).

Podporuje účast v různých soutěžích (kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní).

Vede žáky k sebekontrole a sebeovládání (kompetence občanské, sociální a personální, kompetence komunikativní).

Oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kritérií (kompetence sociální a personální).

Vytváří zdravé a bezpečné klima v kolektivu žáků, mapuje dosažené výsledky (kompetence občanské, sociální a personální).

Klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních schopností (kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální).

Organizuje návštěvy výstav podle aktuálních možností, formuje tak postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům, rozvíjí tak jejich
kulturní rozhled (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální).

Zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci (kompetence k učení, kompetence
komunikativní).
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Výtvarná výchova – kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

50

12

TÉMA

Bydlení

Teorie výtvarného umění

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

• osobní prostor, místo k bytí, interiér,exteriér
• perspektiva vnějšího a vnitřníhoprostoru
• vyuţití malby, kresby, grafiky
• prostorová tvorba
• kombinované techniky
• hledání vlastního výrazu
• vztah člověka k prostředí
• krajina, zahrada
• stavba tvaru, struktura, detail
• kresba a malba podle modelu
• klasické postupy jednotlivých výtvarných
disciplin

• historické proměny pojetí uměleckého procesu
• prezentace uměleckého díla
• role subjektu v uměleckém procesu
• smyslové vnímání a jeho rozvoj
• interpretace uměleckého díla
• umění ve společnosti
• role umělce
• publikum a jeho role
• nové technologie a jejich vliv naumělecký
proces
• subjektivní chápání uměleckých hodnot
a hodnoty společensky uznávané
• analýza vizuálně obrazových systémů
• seznámení s umělecko-historickými památkami
v blízkém okolí
• dějiny výtvarného umění první poloviny 20.
století
• na příkladech uvede vliv společenských
kontextů a jejich proměn na interpretaci obsahu
vizuálně obrazného vyjádření a jeho účinku
v procesu komunikace

Výtvarná výchova – sexta
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

• vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazového 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
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní
osobité vizuálně obrazové vyjádření
• rozpoznává specifičnosti různých vizuálně
obrazných znakových systémů a zároveň vědomě
nově uplatňuje jejich prostředky
k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
• rozliší působení vizuálně obrazového vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného symbolického
obsahu

Bi
M
Z

• vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách
• objasní význam osobně zaloţených podnětů na
vznik estetického proţitku; popíše vlastní zkušenosti
i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem
souvisejí
• vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí
k porozumění uměleckým dílům současnosti
• objasní podstatné rysy aktuálního přístupu
k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí
proces vzniku „obecného vkusu“ a „estetických
norem“
• v konkrétních příkladech vizuálně obrazných
vyjádření vlastní i umělecké tvorby identifikuje pro
ně charakteristické prostředky
•transformace hodnot a její odraz v umění
světonázorové, náboţenské, filosofické zázemí
výtavraných směrů 20. století

Osobnostní a sociální
výchova okruhy Sociální
komunikace a Spolupráce
a soutěţ
D
Zsv
F
Sv

HODINOVÁ
DOTACE

50

12

TÉMA

Závěrečná práce z Vv

Teorie výtvarného umění

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

• moţnost seberealizace a sebevyjádření

• současné umělecké směry a jejich vliv na
společnost
• seznámení s aktuální situací na české výtvarné
scéně
• návštěvy galerií, diskuse s výtvarníky,
komentované video
• výtvarné techniky
• seznámení s novými médii
a technikami (počítačová grafika, fotografie,
video)
• vliv reklamy
• na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn
uměleckých směrů a objasní širší společenské
a filosofické okolnosti vzniku uměleckých děl
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

• samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky a při vlastní tvorbě uplatňuje
také umělecké vyjadřovací prostředky současného
výtvarného umění
• nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky
pro uskutečňování svých projektů
• vyuţívá znalostí, aktuálních způsobů vyjadřování
a technických moţností zvoleného média pro
vyjádření své představy

Sv
Hv

• rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry,
s důrazem na umění 20. století umění současnost
• charakterizuje obsahové souvislosti vlastních
vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních
uměleckých děl a porovnává výběr a způsob uţití
prostředků
• interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli
autora, příjemce, interpreta
•vývoj uměleckých vyjadřovacích
prostředků
nestandardní postupy ve výstavbě díla
současné výstavy v kontextu společenského dění

Z
Ch
Inf
Sv

8.13 Hudební výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V předmětu hudební výchova se realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura a její aplikace RVP GV. Rozsah výuky je vymezen 2
hodinami týdně v kvintě a sextě. Ţáci si volí buď hudební výchovu, nebo výtvarnou výchovu. Výuka probíhá ve skupinách okolo 15 ţáků
paralelně s výukou výtvarné výchovy.Předmět má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání ţáků v kontextu s ostatními,
převáţně naukově orientovanými předměty. Výuka se uskutečňuje prostřednictvím vzájemně propojených činností: vokální, instrumentální,
poslechové a hudebně pohybové činnosti a komplexní interpretaci hudebního díla. Tyto činnosti ţákovi umoţní proniknout do podstaty hudby a
porozumět hudebnímu umění. Výuka se realizuje v učebně hudební výchovy vybavené hudebními nástroji a audiovizuální technikou.
Z hudební výchovy je moţné skládat maturitní zkoušku v rámci profilové části MZ.
Výchovné a vzdělávací strategie








Učitel realizuje následující společné postupy, metody a formy, které vedou k rozvíjení klíčových kompetencí ţáků:
Klade důraz na rozvoj hudebních dovedností a schopností žáků, na tvořivost a individuální hudební cítění a prožívání hudby (kompetence
komunikativní, sociální a personální).
Seznamuje žáky s různými zdroji pro získávání informací o hudbě a k využívání vlastních zkušeností a poznatků (kompetence k učení).
Zařazuje žákům práci ve skupině tak, aby byl žák schopen spolupráce při nácviku hudební skladby (kompetence sociální a personální,
občanské, pracovní).
Podporuje u žáků schopnost naslouchat a vyjadřovat své pocity a hodnocení, obhájit je a tolerovat názory druhých (kompetence
komunikativní)
Vede žáka k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a kulturní a historické dědictví (kompetence občanské).
Podporuje žáka ve zlepšení a zdolávání překážek při hudebních aktivitách (kompetence k řešení problému).
Zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci (kompetence k učení, kompetence komunikativní).
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Hudební výchova – kvinta

HODINOVÁ
DOTACE

10-12

22-24

9-11

18-20

TÉMA

Hudební teorie

Hlasová výchova, zpěv

Hra na hudební nástroje

Dějiny

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA









Stupnice dur, moll a akordy
Intervaly a pomocné písně
Rytmický kánon, dvojhlas, diktát, ozvěna
Tempová a dynamická označení
Nauka o hudebních nástrojích








Zásady hlasové hygieny
Správné dýchání, rozezpívání, artikulace
Hlasová poloha, rozsah
Písně lidové a umělé (1-3 hlas)
Intonace
Kánony, úpravy písní







Hra na tělo
Orffův instrumentář, boomwhackery
Tvorba instrumentálních doprovodů
Rytmizace textů a písní rytmickými nástroji
Partitura










Periodizace hudebního vývoje
Hudba starověku - Řecko, Řím
Gregoriánský chorál
Gotika trubadúři, truvéři
Renesance - Lasso, Palestrina
Baroko - Bach, Vivaldi, Handel
Klasicismus – Haydn, Mozart Beethoven
Populární hudba - Jazz, swing, blues,
rokenrol
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V zápisu doplní chybějící doby v taktech
Sluchem rozezná dur a mollový tónorod, akordy,
intervaly
Dokáţe vyťukat i zapsat rytmus ve 2/4, 3/4, 4/4
taktu
V notovém zápisu najde a vysvětlí italská
názvosloví
Hudební nástroje dokáţe poznat a zařadit do
skupin
Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běţném
ţivotě
Vyuţívá svého individuálního pěveckého
potenciálu při zpěvu, správně artikuluje
Zpívá jednohlasé písně, kánony, lidový dvojhlas,
trojhlas podle hudebních schopností a rozloţení
hlasů ve třídě
Orientuje se v notovém zápise vícehlasu
Uţívá i některé melodické nástroje při
hudebních aktivitách úměrně svým dovednostem
Pouţívá rytmické nástroje Orffova instrumentáře
Rytmizuje jednoduché texty
Orientuje se v notovém zápise jednohlasu i
partitury

Orientuje se ve vývoji hudebního umění,
uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách
Rozlišuje hudební slohy podle
charakteristických hudebních znaků
Charakterizuje hudební formy, pozná hudebně
výrazové prostředky uţité ve skladbě

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

OSV: Kreativita, Kooperace
Tv: Koordinace pohybů

BIO: Hlas
ČJL:
TV: Dechová cvičení

DĚJ:
ČJ:
VV:

Hudební výchova - sexta

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



10-12

18-20

12-14

18-20

Hudební teorie

Zpěv

Instrumentální doprovod, tanec

Dějiny












OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Poznatky z kvinty - utvrzování
Rytmus: Synkopa, triola, předtaktí,
tečkovaný rytmus
Intervaly a opěrné písně
Základ harmonie (T,D,S)
Transpozice
Zásady hlasové hygieny
Rozezpívání, vyrovnávání vokálů
Hlasové rejstříky, hlavový tón
Jednohlasé písně lidové a umělé (1-3 hlas)
Kánony i s latinským textem
Intonace
Lidové a umělé písně s latinským,
anglickým, německým, francouzským
textem








Hra na tělo
Orffův dětský instrumentář, boomwhackery
Tvorba instrumentálních doprovodů
Akordický doprovod s boomwhackery
Transpozice
Lidové a umělé tance



Romantismus - formy, Schubert, Schumann,
Weber, Wagner, Verdi, Čajkovskij,
Smetana, Dvořák
Impresionismus – Debussy, Ravel
Hudba 20. stol. - Schὂnberg, Janáček,
Martinů
Populární hudba - rock, big beat, disco, folk,
punk, techno
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Sluchem rozezná dur a mollový tónorod,
církevní stupnice, intervaly
V notovém zápise pozná předtaktí, synkopu,
triolu, dokáţe je vytleskat
Umí číst předznamenání
Dokáţe zapsat melodii známé lidové písně a
opatřit ji akordickými značkami
Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běţném
ţivotě
Vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně
artikuluje
Zpívá jednohlasé písně, kánony v různých
jazycích
Dokáţe zpívat vícehlasně a vnímat ostatní
skupiny hlasů
Orientuje se v notové zápisu vokální skladby
Provádí dle svých schopností a dovedností
melodické a rytmické doprovody k písním
včetně předeher, doher, transponuje
Vytváří vlastní jednoduché rytmické
improvizace
Zná základní kroky tanců, dokáţe je sluchem
rozeznat (polka, valčík, jive, cha-cha)
Orientuje se ve vývoji hudebního umění,
rozlišuje hudební slohy podle charakteristických
hudebních znaků, na základě historických,
společenských a kulturních kontextů popíše
podmínky vzniku hudebního díla
Uvědomuje si roli hudebního průmyslu v
současném světě, je tolerantní k různým
hudebním stylům

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

BI:
ČJ:
LAT:
FR:
AJ:
NEM:

TV:
OSV: Kreativita, Kooperace

VMEGS: Pozitivní postoje
k tradičním evropským
hodnotám
VDO: Uvaţování o
dějinách hudby v širších
souvislostech
ZSV: Masmédia

8.14 TĚLESNÁ VÝCHOVA
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět tělesná výchova plně realizuje v kvintě aţ oktávě vzdělávací obsah oboru tělesná výchova obsaţeného v RVP GV. Z oboru
výchova pro zdraví jsou do předmětu integrována témata: Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, Rizika ohroţující zdraví.
Výuka probíhá v kaţdém ročníku ve dvouhodinových blocích jednou týdně. Výuka TV probíhá odděleně pro chlapce a dívky, vyučuje se
v místní Sokolovně, na hřišti u gymnázia, na hřišti u místní ZŠ, v místní posilovně a v terénu.
Tělocvična v Sokolovně je vybavena standardním nářadím a náčiním, bohuţel zde chybí některé gymnastické nářadí. Hřiště u gymnázia
je vyuţíváno především na hry. Hřiště u ZŠ je vybaveno atletickými prostory a pomůckami, oploceným hřištěm na hry a travnatým hřištěm na
fotbal. Tyto prostory jsou proto v příznivém počasí vyuţívány nejčastěji.
Studenti gymnázia se kaţdoročně účastní sportovních soutěţí pořádaných především ASŠK.
V kvintě studenti absolvují zimní sportovní výcvik, který je zaměřen na zdokonalení sjezdového lyţování, na výuku snowboardingu a na
výcvik běţeckého lyţování. Studenti si mohou zvolit výuku ze zmíněných moţností, popřípadě jejich kombinaci.
V septimě se studenti účastní letního sportovního kurzu. Ten je dle výběru většiny studentů zaměřen na vodní turistiku - výuku jízdy na
kánoích, cykloturistiku nebo pěší turistiku. Tento výcvik probíhá v pěti aţ sedmi dnech.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovněvzdělávací obsah TV se prolíná se vzdělávací oblastí Výchova ke zdraví (VZ). Ve vyučovacím předmětu se uplatňuje
průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (OSV). Učitel realizuje následující výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k rozvíjení
klíčových kompetencí ţáků:









Učitel nechá žáky samostatně vybírat vhodné kondiční, posilovací a relaxační cviky při rozcvičkách nebo strečinku v závěru hodiny kompetence k učení.
Učitel dbá na bezpečnost, záchranu a dopomoc a učí ji žáky – kompetence k učení.
Učitel kontroluje správné provedení cviků, vyloučí cviky škodlivé, volí vhodnou zátěž – kompetence k učení.
Učitel jde žákům osobním příkladem – kompetence k učení.
Učitel motivuje žáky k řešení herních situací, k taktice a týmové spolupráci – kompetence k řešení problému.
Učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost jednotlivce za výsledek práce kolektivu – kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
Učitel umožní žákům podílet se na organizaci sportovních akcí – kompetence k řešení problému.
Učitel učí žáky používat správné názvosloví – kompetence komunikativní.
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Učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka a tím jej motivuje k práci na vlastním zdokonalení kompetence sociální a personální, kompetence občanské.
Učitel podporuje dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli, například při školních turnajích – kompetence komunikativní.
Učitel seznamuje žáky s poskytováním první pomoci – kompetence občanské.
Učitel netoleruje hrubé chování a šikanu – kompetence občanské.

Tělesná výchova - kvinta - oktáva

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

Činnosti ovlivňující zdraví
prolíná se
všech hodin,

do

první pomoc - 2
hodiny

UČIVO









OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

význam pohybu pro zdraví
význam kondičního cvičení, testy
cvičení pro správné drţení těla
individuální pohybový reţim
způsoby zatěţovaní organismu a
kompenzace jednostranné zátěţe
význam relaxace a pohybových činností
pro zvládaní zátěţových situací
první pomoc při sportovních úrazech a
jejich předcházení









prolíná do všech
hodin

Činnosti podporující pohybové
učení









komunikace v TV
sportovní výzbroj a výstroj
organizace sportovních a turistických akcí
pravidla osvojovaných pohybových činností
olympismus v současném světě
fair play
úspěchy našeho sportu
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Ţák organizuje svůj pohybový reţim
ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně
orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
Vybere vhodné kondiční programy a samostatně
je upraví pro vlastní pouţití
vyuţívá vhodné soubory vyrovnávacích a
relaxačních cvičení s ohledem na své zdravotní
potřeby
připraví organismus na pohybovou činnost
s ohledem na následně převaţující pohybové
zatíţení
uplatňuje účelné a bezpečné chování při
pohybových aktivitách i v neznámém prostředí
poskytne první pomoc při sportovních či jiných
úrazech i v nestandardních podmínkách

Ţák uţívá s porozuměním tělocvičné
názvosloví

volí a pouţívá pro osvojované pohybové
činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a
správně ji ošetřuje

podílí se na přípravě turnajů, soutěţí a
turistických akcí

respektuje pravidla osvojovaných sportů

respektuje sportovní role, jedná na úrovni
dané role, spolupracuje ve prospěch
druţstva

sleduje sportovní výsledky, činnosti
související s pohybem a zdravím

aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako
projev obecné kulturnosti

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
PT:
OSV - směřování ke
zdravému ţivotnímu stylu
Výchova ke zdraví
(integrováno) - zdravý
způsob ţivota a péče o
zdraví, rizika ohroţující
zdraví
MV:
Biologie - kosterní a
svalová soustava,
metabolismus

PT:
OSV - komunikace,
kooperace
MV - práce v realizačním
týmu
MV:
ZSV
Dějepis - historie OH,
významné sportovní hnutí a
sportovci

prolíná do všech
hodin

8 - 14 hodin

10 - 15 hodin

Pohybové dovednosti




-

-

gymnastika

atletika

2 hodiny

-

úpoly

15 - 25 hodin

-

sportovní hry

kvinta, sexta
6 dní
25 hodin výuky
5 hodin
přednášky

-

lyţařský kurz

septima
5 dní

-

letní sportovní kurz













pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti,
vytrvalosti, síly a obratnosti
pohybové odlišnosti a handicapy
organizace a bezpečnost
technika a dopomoc
akrobacie - vazby, sestavy
pódiové skladby
přeskok
cvičení se švihadlem
šplh na laně s přírazem (hoši i bez přírazu)
dívky: cvičení s hudbou, aerobic, zumba,
pilates, powerjoga





sprint (100m, 200m - dívky, 400m - hoši)
vytrvalostní běh (800m - dívky, 1500m hoši, Cooperův test, běh v terénu)
skok daleký, vysoký
vrh koulí
štafety



přetahy, přetlaky a pádová technika

fotbal, florbal, basketbal, volejbal

herní činnosti jednotlivce

herní kombinace

hra podle pravidel

pravidla






sjezdové lyţování
běţecké lyţování
snowboarding
snowblading
bezpečnost na horách


vodní turistika

cykloturistika

vysokohorská turistika
necháváme na výběru studentů
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Ţák provádí osvojované pohybové
dovednosti na úrovni svých předpokladů
zvládá základní postupy rozvoje
pohybových dovedností a usiluje o
sebezdokonalení
posoudí kvalitu stěţejních částí pohybu,
označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní
konkrétní osvojované postupy vedoucí
k potřebné změně
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a
jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané skladbě
sportujících
zná pravidla základních sportů
při sportu se chová v rámci fair play

PT:
OSV - sebepoznání,
sebepojetí
psychohygiena
komunikace
kooperace
EV - vztah člověka
k prostředí
VZ - výchova ke zdraví
MV:
biologie
ZSV

prolíná do všech
hodin

-

posilování, protahování a
kompenzační cvičení

0 - 6 hodin

-

in line bruslení

2 - 4 hodiny

-

softball, baseball

-

badminton

6 - 12 hodin

0 - 8 hodin

další netradiční sporty
zařazujeme dle zájmu a aktuálních
moţností




zlepšení silových schopností
cvičení pro správné drţení těla









základní technika jízdy
brzděni
obraty
bezpečnost
pravidla
herní činnosti jednotlivce
hra





pravidla
herní činnosti jednotlivce
hra






bruslení, lední hokej
tenis
plavání
beachvolejbal
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9. Učební osnovy volitelných předmětů na vyšším stupni osmiletého gymnázia
9.1 Seminář z českého jazyka a literatury - septima (2 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Beletrie
Ideální spisovatel (úvaha, vlastní tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Poezie, báseň, verš
Báseň s rytmem a rýmy (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Básnický jazyk
Lyrická báseň (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis
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Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen se zamyslet nad osobností
spisovatele a napsat úvahu na toto téma.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen sloţit báseň podle zadaných
formálních kritérií.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen vytvořit lyrickou báseň dle daných
pravidel.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.



8-10 hodin

Tvůrčí psaní








Básnické formy
Sonet, haiku (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis





8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Hra se slovy
Experimentální báseň (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Próza
Strukturované vypravování (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Popis a líčení
Popis nebo líčení (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis
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Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen sloţit báseň podle zadané formy.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen vytvořit experimentální báseň dle
vzoru nebo na základě vlastní invence.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen napsat vypravování podle
stanovených kritérií.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen napsat popis nebo líčení s
uměleckými prvky.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.



8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Charakteristika
Nepřímá charakteristika v ich-formě (vlastní
tvorba)
Ţákovský časopis





Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen napsat charakteristiku sebe sama s
uměleckými prvky.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

9.2 Seminář z českého jazyka a literatury – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA



8-10 hodin

Tvůrčí psaní







Kompozice
Povídka (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis






8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Scénář
Dramatizace povídky (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis
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Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen napsat krátkou povídku na dané
téma.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen vytvořit scénář na základě vlastní
prozaické tvorby.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.



8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Komiks
Komiks, strip, kreslený vtip (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Humor v literatuře
Humoristický text (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis








8-10 hodin

Tvůrčí psaní


Na hranicích mezi poezií a prózou
Volný verš, báseň v próze, rytmizovaná
próza nebo experimentální báseň (vlastní
tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Písňový text
Text na známou melodii (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis







8-10 hodin

Tvůrčí psaní





Recenze a kritika
Recenze vybraného textu (vlastní tvorba)
Ţákovský časopis
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Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen navrhnout a vytvořit komiks (strip,
kreslený vtip).
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen vytvořit humoristický text na základě
vlastní invence.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen napsat rytmizovanou prózu nebo
sloţit experimentální báseň.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen sloţit text na známou melodii.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení, citovost,
představivost a fantazii.
Je schopen napsat recenzi vybraného textu.
Vytváří si pozitivní vztah ke své vlastní tvůrčí
činnosti, umí hodnotit výsledky své práce.
Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na
vytváření pravidel práce v týmu.

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Vv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov, Hv
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

Ov
OSV: Kreativita. Hodnoty,
postoje, praktická etika.

9.3 Konverzace v anglickém jazyce – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

15 -17 hodin

15 - 17 hodin

15 - 17 hodin

15 - 17 hodin

TÉMA

Člověk a jeho osobnost

Zdraví a ţivotní styl

Člověk a příroda

Moje vlast

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Slovní zásoba

popis člověka, jeho vzhled, oblékání,
charakter, mezilidské vztahy

denní program, volný čas, koníčky,
četba a literatura, hudba

 Umí popsat sebe a osoby blízké, fotografie lidí.
 Umí hovořit samostatně o svém volném čase.
 Umí se zeptat na záliby a koníčky jiných lidí.

Čj, Ov
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti, Sociální
komunikace

Slovní zásoba

zdraví, nemoci

jídlo, stravovací návyky

sportovní aktivity

 Umí popsat základní nemoci.
 Umí hovořit samostatně o zdravém ţivotním
stylu .
 Umí diskutovat o ţivotním stylu.

Čj, Ov, Bi
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti, Sociální
komunikace






Čj, Bi
EV - Člověk a ţivotní
prostředí

Slovní zásoba

roční období, podnebí, počasí

přírodní extrémy, katastrofy

ţivotní prostředí

Slovní zásoba

město a venkov

místa a objekty

turistické zajímavosti
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Umí popsat čtyři roční období a typické počasí.
Umí hovořit o extrémním počasí.
Umí se zeptat na předpověď počasí.
Umí hovořit o změnách ţivotního prostředí a
vlivu člověka na něj.

 Umí popsat místo kde bydlí a okolí.
 Umí hovořit o turistických zajímavostech v Brně
a Praze.
 Umí sdělit základní fakta o České republice.

Čj, Ze
VMEGS - Ţijeme v Evropě

9.4 Konverzace v anglickém jazyce – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

15 - 17 hodin

15 - 17 hodin

15 - 17 hodin

15 - 17 hodin

TÉMA

Člověk ve společnosti

Kulturní ţivot

Svátky a tradice

Reálie anglicky mluvících zemí

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Slovní zásoba

rodina, výchova dětí

vzdělání a jeho význam

ţivot a problémy mladých lidí

generační problémy
Slovní zásoba

kultura, cestování

obchody, nakupování

sluţby, reklama





Umí hovořit o rodině, výchově a vzdělání.
Umí popsat problémy mladých lidí
Umí diskutovat o generačních problémech.

Čj, Ov
OSV Seberegulace,organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů, Morálka
všedního dne





Umí hovořit o kulturním ţivotě a cestování.
Umí popsat kulturní představení.
Umí popsat obchody a vést hovor při
nakupování.
Umí diskutovat o reklamě.

Čj,Ze
OSV - Sociální komunikace
VMEGS - Ţijeme v Evropě

Umí hovořit o svátcích a tradicích v naší zemi.
Umí popsat svátky v anglicky mluvících
zemích.
Umí srovnávat svátky v různých zemích a
diskutovat o nich.

Čj,Ze,Dě
VMEGS - Ţijeme v Evropě

Umí stručně popsat anglicky mluvící země.
Umí představit jejich významná města.
Umí představit vybrané významné autory a
hovořit o jejich díle.

Čj, Ze,Dě
VMEGS - Ţijeme v Evropě,
Vzdělávání v Evropě a ve
světě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY



Slovní zásoba

svátky, tradice, zvyky(
narozeniny,vánoce, velikonoce, 4 July,
Halloween,Veteran'sDay,
Valentine'sDay a další)
Slovní zásoba

geografie

historie

politické zřízení

literatura

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY









9.5 Anglický jazyk – příprava na zkoušku FCE – septima (2 hod.týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO
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20 – 24 hodin

20 – 24 hodin

20 – 24 hodin

Člověk – jeho vzhled, oblékání,
charakter, mezilidské vztahy, pocity
a proţívání

Technika – výroba, reklama,
vynálezy, povolání

Příroda – vesmír, příroda,
ţivočichové, cestování, dovolená,
sport

Slovní zásoba k tématu
Mluvnice:

Přídavná jména a příslovce, jejich
stupňování

Minulé časy

Podmiňovací způsob

Příčestí
Slovní zásoba k tématu
Mluvnice:

Přítomné časy

Opakované děje v minulosti

Způsobová slovesa pro vyjádření
pravděpodobnosti

Trpný rod
Slovní zásoba k tématu
Mluvnice:

Způsobová slovesa pro vyjádření
nutnosti

as x like

gerundium a infinitiv u různých sloves

vyjadřování budoucnosti

Ţák je obeznámen s podobou zkoušky

OSV – sociální
komunikace; poznávání
a rozvoj vlastní osobnosti,
mezilidské vztahy; morálka
všedního dne; spolupráce
a soutěţ

Ţák prokáţe ještě částečně omezené, ale efektivní
zvládnutí jazyka a komunikace v něm ve většině
známých situací

OSV – poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti;
spolupráce a soutěţ
VMEGS – ţijeme v Evropě;
vzdělávání v Evropě a ve
světě
MV – reklama

Ţák je schopen s jistotou zvládnout cvičné testy
zkoušky PET (tj. na úrovni B1)

EV – člověk a ţivotní
prostředí

9.6 Anglický jazyk – příprava na zkoušku FCE – oktáva (2 hod.týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

15 – 18 hodin

15 – 18 hodin

TÉMA

Práce – škola, vzdělání, pracoviště,
sídla, problémy současného světa

Ţivotní styl – lidské tělo, zdraví,
stravování, příroda, ţivotní
prostředí

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Slovní zásoba k tématu
Mluvnice:

Nepřímá řeč

Dokonavost

Gerundium a infinitiv u týchţ sloves

Smíšený podmiňovací způsob
Slovní zásoba k tématu
Mluvnice:

Počitatelnost

Členy

Modální slovesa pro vyjádření rady

Přací věty
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ţák je obeznámen se způsoby řešení zkušebních
úloh

OSV – poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
VMEGS – ţijeme v Evropě;
vzdělávání v Evropě a ve
světě
MKV – základní problémy
sociokulturních rozdílů

Ţák prokáţe obecně efektivní zvládnutí jazyka a
komunikace v něm ve známých situacích

EV – člověk a ţivotní
prostředí

15 – 18 hodin

Volný čas – knihy, hudba, humor

Slovní zásoba k tématu
Mluvnice:

Vztaţné věty

Vyjadřování mnoţství

Přípustkové věty

Frázová slovesa

Ţák je schopen zvládnout cvičné testy zkoušky FCE
(tj. na úrovni B2)

OSV – sociální
komunikace; poznávání
a rozvoj vlastní osobnosti,
mezilidské vztahy; morálka
všedního dne
MKV – multikulturalita

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

9.7Konverzace v německém jazyce – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

15-18 hodin

Reálie významných měst České
republiky (Praha, Brno,
Ţidlochovice)

17-21 hodin

Rodinný ţivot, generační problémy,
ţivot mladých lidí a jejich
problémy, vzdělání jako důleţitý
faktor ve vývoji člověka, volba
povolání

15-18 hodin

Kultura v ţivotě člověka, role
umění, různé zvyky a svátky, ţivot
v multikulturní společnosti, způsob
bydlení

UČIVO

 informace o Praze, Brně a Ţidlochovicích, o
jejich historii, památkách, o současném ţivotě
ve městech, o pracovních a studijních
příleţitostech o vyuţívání volného času ve
městech.
 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
 informace o svátcích a zvycích v německy
mluvících zemích
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 ţák umí sdělit informace o městě, doporučit
turistovi prohlídku zajímavostí ve městě
 umí zhodnotit úroveň ţivota ve městě
 umí mluvit o vlastních zkušenostech a záţitcích
spojených s městem
 umí popsat cestu k různým objektům ve městě
 ţák umí mluvit obecně o rodinném ţivotě, ţivotě
mladých lidí a problémech s ním spojených
 umí sdělit svoje zkušenosti a vysvětlit svoje názory
 umí vysvětlit důleţitost vzdělání, vyjmenovat
moţnosti v oblasti vzdělání a volby povolání
 umí informovat o vlastním vzdělání, svých
schopnostech a plánech do budoucna
 ţák umí mluvit o významu kultury pro člověka o
jednotlivých oblastech umění, o tradicích a
zvycích, o svátcích
 umí porovnat odlišnosti některých tradic u nás a
v německy mluvících zemích
 umí mluvit o svých zkušenostech a záţitcích
 umí mluvit o způsobu bydlení, o moţnostech získat
dům či byt, umí popsat bytové zařízení, umí mluvit
o činnostech spojených s chodem domácnosti

Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Čj, Ze, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova

15-18 hodin

Zdravý způsob ţivota, vliv
stravovacích návyků, sportu na
zdraví člověka, nemoci a jejich
léčba

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 ţák umí mluvit o zdravém způsobu ţivota,
vysvětlit zásady zdravé výţivy, mluvit o jídle,
jeho přípravě, stolování
 umí mluvit o významu pohybu pro zdraví člověka,
o různých sportovních aktivitách, o sportu
závodním, o sportovcích a jejich fanoušcích
 umí mluvit o různých lehkých i závaţných
onemocněních, o moţnostech léčby,
zdravotnických zařízeních, o úrazech

Čj, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace a sebepoznání

9.8 Konverzace v německém jazyce – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

8-10 hodin

10-12 hodin

12-15 hodin

TÉMA

Prázdniny, dovolená, cestování,
turisté v České republice

Reálie německy mluvících zemí,
Německa, Rakouska a Švýcarska

Člověk a ţivotní prostředí, člověk a
technika, konzumní způsob ţivota,
nakupování, sluţby

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
 základní informace o České republice, o
významných městech, památkách, historii a
současnosti

 ţák umí mluvit o cestování, umí uvést zajímavé
cíle u nás i v zahraničí, umí diskutovat o
výhodách a nevýhodách cestování různými
dopravními prostředky, o ubytování, stravování
během cest
 umí sdělit základní informace o ČR, doporučit
turistovi návštěvu zajímavých míst
 umí mluvit o vlastních zkušenostech a záţitcích
spojených s různými místy v ČR

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
 základní informace o Německu, Rakousku
Švýcarsku, o významných městech,
památkách, historii a současnosti zemí

 umí sdělit základní informace o Německu,
Rakousku a Švýcarsku, o významných městech
v těchto zemích
 umí mluvit o vlastních zkušenostech a záţitcích
spojených s různými místy v Německu,
Rakousku a Švýcarsku

Čj , Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

 ţák umí mluvit o významu ţivotního prostředí, o
jeho ochraně v měřítku celosvětovém, národním i
osobním
 umí diskutovat o významu techniky, jejím vývoji,
o elektronických médiích
 umí mluvit o důleţitosti sluţeb pro společnost, o
obchodech, nakupování a reklamě

Čj, Ov, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Enviromentální výchova
Mediální výchova

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
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Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

16-20 hodin

Člověk, jeho charakter, přátelství,
láska, volnočasové aktivity v jeho
ţivotě, oblékání a móda, denní
program ţáka

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 ţák umí mluvit o lidských vlastnostech, o významu
přátelství a lásky, o vztazích mezi lidmi, o
vlastních zkušenostech a představách
 umí mluvit o vyuţití volného času, různých
koníčcích
 umí mluvit o módě, oblékání
 o svém denním programu

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace, sebepoznání,
mezilidské vztahy

9.9Konverzace v ruském jazyce – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

15-18 hodin

Reálie významných měst České
republiky (Praha, Brno,
Ţidlochovice)

17-21 hodin

Rodinný ţivot, generační problémy,
ţivot mladých lidí a jejich
problémy, vzdělání jako důleţitý
faktor ve vývoji člověka, volba
povolání

15-18 hodin

Kultura v ţivotě člověka, role
umění, různé zvyky a svátky, ţivot
v multikulturní společnosti, způsob
bydlení

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

 informace o Praze, Brně a Ţidlochovicích, o
jejich historii, památkách, o současném ţivotě
ve městech, o pracovních a studijních
příleţitostech o vyuţívání volného času ve
městech.
 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
 informace o svátcích a zvycích v německy
mluvících zemích
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 ţák umí sdělit informace o městě, doporučit
turistovi prohlídku zajímavostí ve městě
 umí zhodnotit úroveň ţivota ve městě
 umí mluvit o vlastních zkušenostech a záţitcích
spojených s městem
 umí popsat cestu k různým objektům ve městě
 ţák umí mluvit obecně o rodinném ţivotě, ţivotě
mladých lidí a problémech s ním spojených
 umí sdělit svoje zkušenosti a vysvětlit svoje názory
 umí vysvětlit důleţitost vzdělání, vyjmenovat
moţnosti v oblasti vzdělání a volby povolání
 umí informovat o vlastním vzdělání, svých
schopnostech a plánech do budoucna
 ţák umí mluvit o významu kultury pro člověka o
jednotlivých oblastech umění, o tradicích a
zvycích, o svátcích
 umí porovnat odlišnosti některých tradic u nás a
v Rusku
 umí mluvit o svých zkušenostech a záţitcích
 umí mluvit o způsobu bydlení, o moţnostech získat
dům či byt, umí popsat bytové zařízení, umí mluvit
o činnostech spojených s chodem domácnosti

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Čj, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Čj, Ze, Ov
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova

15-18 hodin

Zdravý způsob ţivota, vliv
stravovacích návyků, sportu na
zdraví člověka, nemoci a jejich
léčba

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 ţák umí mluvit o zdravém způsobu ţivota,
vysvětlit zásady zdravé výţivy, mluvit o jídle,
jeho přípravě, stolování
 umí mluvit o významu pohybu pro zdraví člověka,
o různých sportovních aktivitách, o sportu
závodním, o sportovcích a jejich fanoušcích
 umí mluvit o různých lehkých i závaţných
onemocněních, o moţnostech léčby,
zdravotnických zařízeních, o úrazech

Čj, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace a sebepoznání

9.10 Konverzace v ruském jazyce – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

8-10 hodin

10-12 hodin

12-15 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Prázdniny, dovolená, cestování,
turisté v České republice

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
 základní informace o České republice, o
významných městech, památkách, historii a
současnosti

Reálie Ruska

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
 základní informace o Rusku, o významných
městech, památkách, historii a současnosti
země

Člověk a ţivotní prostředí, člověk a
technika, konzumní způsob ţivota,
nakupování, sluţby

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům
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 ţák umí mluvit o cestování, umí uvést zajímavé
cíle u nás i v zahraničí, umí diskutovat o
výhodách a nevýhodách cestování různými
dopravními prostředky, o ubytování, stravování
během cest
 umí sdělit základní informace o ČR, doporučit
turistovi návštěvu zajímavých míst
 umí mluvit o vlastních zkušenostech a záţitcích
spojených s různými místy v ČR

 umí sdělit základní informace o Rusku, o jeho
významných městech
 umí říct, která místa a proč by chtěl navštívit

 ţák umí mluvit o významu ţivotního prostředí, o
jeho ochraně v měřítku celosvětovém, národním i
osobním
 umí diskutovat o významu techniky, jejím vývoji,
o elektronických médiích
 umí mluvit o důleţitosti sluţeb pro společnost, o
obchodech, nakupování a reklamě

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Čj, Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Čj , Ze
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Čj, Ov, Bi
Osobnostní a sociální
výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Enviromentální výchova
Mediální výchova

16-20 hodin

Člověk, jeho charakter, přátelství,
láska, volnočasové aktivity v jeho
ţivotě, oblékání a móda, denní
program ţáka

 rozšiřování slovní zásoby k tematickým
okruhům

 ţák umí mluvit o lidských vlastnostech, o významu
přátelství a lásky, o vztazích mezi lidmi, o
vlastních zkušenostech a představách
 umí mluvit o vyuţití volného času, různých
koníčcích
 umí mluvit o módě, oblékání
 o svém denním programu

Čj
Osobnostní a sociální
výchova – okruh
komunikace, sebepoznání,
mezilidské vztahy

9.11Konverzace ve francouzském jazyce – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

Le monde francophone
 France
 Paris
 Paysfrancophones
 Languefrançaise

60-64

UČIVO







OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

slovní zásoba k danému tématu
opakování gramatiky
nácvik poslechu,čtení
mluvený projev
písemné zpracování témat

Espacepersonnelle
 Curriculum vitae
 Famille
 Logement,maison
 Mon ami
 Vêtements,monde
Transport,voyages
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Ţák umí
 hovořit o místopisu a turistických
zajímavostech francouzsky mluvících
zemí
 představit sebe, členy rodiny,popsat
vzájemné vztahy
 popsat místo, kde ţije a dokáţe vyjádřit
co by změnil
 popsat kaţdodenní činnosti a typický
den
 hovořit o módě,popsat oblečení a
materiály
 získávat informace při kontaktu
z fr.mluvčím, internetových
stránek,tisku,literatury
 rozumí informacím z poslechových

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MUV
VMEGS – Ţijeme
v Evropě
MEV – Média a mediální
produkce
MV
INF,ZEM,ZSV,DE,CJ

cvičení na známé téma, rozumí
autentickým rozhovorům na obvyklé
téma

9.12Konverzace ve francouzském jazyce – oktáva (2 hod. týdně)



42-46







Le monde francophone
 Histoire de France
 Littératurefrançaise
 Fêtes
Loisirs,sports
École, études
Repas,cuisine
Maladie,santé
Achats
Notre ville
Médias
Professions,monavenir
Vieculturelle
Tempsqu´il fait, saisons
RépubliqueTcheque,Prague

slovní zásoba k danému tématu
opakování gramatiky
nácvik poslechu,čtení
mluvený projev
písemné zpracování témat
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Ţák umí
 porozumět hl.smyslu autentické
konverzace
 porozumět interview
 debatovat o běţných společenských
tématech
 popsat kaţdodenní činnosti a typický
den
 hovořit o módě,popsat oblečení a
materiály
 získat informace při kontaktu
z fr.mluvčím, internetových
stránek,tisku,literatury
 představit Českou republiku
 reprodukovat vlastní četbu
 udělat prezentaci na dané téma

MUV
VMEGS – Ţijeme
v Evropě
MEV – Média a mediální
produkce
MV
INF,ZEM,ZSV,DE,CJ

9.13 Společenskovědní seminář – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Ţák:



6 – 8 hodin

Národní a světové hospodářství





Sektory NH.
Ekonomická transformace
československé ekonomiky.
Ukazatelé úrovně hospodářství.
Veřejné rozpočty.
Globalizace ekonomiky.

Posoudí úroveň ekonomického rozvoje na
základě rozvoje jednotlivých ekonomických
sektorů.
Chápe sloţitost přechodu z direktivní k trţní
ekonomice a zná význam jednotlivých změn.
Posoudí vývoj makroekonomických
ukazatelů a jejich vliv na ţivotní úroveň.
Chápe problematiku veřejných rozpočtů.
Uvědomuje si negativa i pozitiva procesu
globalizace ekonomiky.






MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

ZSV
ZE
PT:
MKV: okruh Princip
sociálního smíru a solidarity
MV: okruh Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení

Ţák:



6 – 8 hodin

Hospodářská politika






Hospodářské funkce státu v trţní
ekonomice.
Jak se provádí hospodářská
politika.
Vnější měnová a vnější obchodní
politika.
Hlavní směry ekonomického
myšlení.

Uvede konkrétní příklady zásahu státu do
ekonomiky.
Rozpozná, jaké cíle vláda či parlament
svou politikou sledují a jaký mají vliv na
sociálně-ekonomické postavení
jednotlivých skupin občanů.
Uvede hlavní charakteristiky ekonomie
jako vědy.
Rozliší členění ekonomické teorie na
makroekonomii a mikroekonomii.
Vymezí hlavní proudy ekonomického
myšlení a jejich představitele.







DĚ, ZSV
PT:
MKV: okruh Princip
sociálního smíru a solidarity

Ţák:


6 – 8 hodin

Marketing









Podstata marketingu.
Produkt.
Cena.
Distribuce.
Propagace.
Moderní marketingové metody.
Reklamní agentury.







254

Stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH.
Vysvětlí, jak se cena liší podle období,
místa či zákazníka.
Rozpozná běţné cenové triky a klamavé
nabídky.
Analyzuje skrytý obsah reklamy.
Kriticky posuzuje podíl marketingu na
úspěchu výrobku na trhu.
Posoudí moţnosti svého uplatnění
v reklamní agentuře.

M
PT:
OSV: okruh Sebepoznání a
sebepojetí. Kreativita.
MV: okruh Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality.
Tvorba mediálního sdělení.


4 – 6 hodin







Úvod do religionistiky

Podoby víry, znaky náboţenské
víry.
Judaismus.
Křesťanství.
Islám.
Hinduismus.
Buddhismus.

ZE, DĚ
Ţák:




Ţák:




4 – 6 hodin







Základy etiky



Etika jako věda.
Z dějin etiky.
Směry etiky.
Morálka a mravnost.
Svoboda a svědomí.






Rozlišuje významné náboţenské systémy.
Identifikuje projevy náboţenské
nesnášenlivosti.
Rozezná projevy sektářství.

Posuzuje lidské jednání z hlediska etických
norem a svědomí jednotlivce.
Objasní dějinnou proměnlivost základních
etických pojmů a norem.
Rozliší obsah pojmů morálka, mravnost,
etika.
Charakterizuje úlohu svědomí v lidském
rozhodování a jednání.
Objasní význam hodnotové orientace pro
ţivot člověka.
Je si vědom významu odpuštění a účinné
lítosti pro morálně hodnotný ţivot člověka.
Zhodnotí význam tolerance, respektu a
pluralismu pro vývoj demokratické
společnosti.

PT:
OSV: okruh Sebepoznání a
sebepojetí. Mezilidské
vztahy. Komunikace.
MKV: okruh Kulturní
diference.

DĚ
PT:
VDO, okruh Občan a
občanská společnost.
MKV: okruh Lidské vztahy
OSV: Mezilidské vztahy

Ţák:


4 - 6 hodin

Úvod do studia dějepisu

•
•




Práce historika, historické informace,
jejich typy, účel, moţnosti vyuţití.
Historické metody
Prameny
Pomocné vědy historické






Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě:
Rozlišuje různé zdroje historických
informací, způsob jejich získávání a úskalí
jejich interpretace.
Vysvětlí metody práce historika.
Uvede typy historických pramenů.
Vyjmenuje pomocné vědy historické a
vysvětlí jejich obsah.
Teoretické poznatky uplatní při tvorbě
seminární práce.

Ţák:


4 - 6 hodin

Soudobé dějiny


Studená válka. Válečné konflikty po 2.
světové válce
Dekolonizace, „třetí svět“ a
modernizační procesy v něm –
ekonomické, demografické a politické
postavení v globálním světě
Globální problémy moderní společnosti
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Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v sextě:
Charakterizuje vznik a vývoj bipolárního
světa, jeho vojenská, politická a
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a
nejvýznamnější konflikty.
Objasní hlavní problémy specifické cesty
vývoje významných postkoloniálních

ZSV

CJL
ZSV
Z
VMEGS – okruh
globalizační a rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního

rozvojových zemí, objasní význam kultury
a některé další neevropské kultury v
moderním světě.

prostředí
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
EV - okruh Člověk a ţivotní
prostředí

Ţák:



6 - 8 hodin

Soudobé dějiny



Československo v letech 1960 –
1993
Česká republika na přelomu
tisíciletí





Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v
septimě:
Popíše proměny československé
společnosti po 2. světové válce.
Vysvětlí nástup komunismu v ČSR jako
důsledek mezinárodní poválečné situace a
popíše proces našeho začlenění do
východního bloku, objasní problematiku
odsunu německé menšiny a jeho
demografické, hospodářské a sociální
důsledky.
Popíše proměny československé totality aţ
do okamţiku jejího pádu a vysvětlí jejich
provázanost s celosvětovým vývojem.

CJL
ZSV
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
EV- okruh Člověk a ţivotní
prostředí

Ţák:


3 – 5 hodin

Modernizace společnosti v 1.
polovině 19. století.
Liberalizmus a nové
myšlenkové proudy, které z něj
vycházejí







6 – 8 hodin

Moderní doba,
situace v letech 1914 – 1945








Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných
v septimě:
 Identifikuje příčiny nástupu nacionalismu a
jeho charakteristické projevy a poţadavky
včetně negativ.
 Vysvětlí emancipační úsilí národů a
jednotlivých společenských vrstev, vymezí
místo utváření českého novodobého národa
v tomto procesu včetně specifických rysů.

Vysvětlí události revoluce 1848/49 a její
význam pro formování občanské
společnosti.

Utváření novodobých národních
společností (německé, italské, české,
slovenské, maďarské). Vývoj
společnosti ve Francii
Revoluce 1848/49
Česká společnost v Habsburské
monarchii, její politické snahy v
revoluci 1848/49

První světová válka a české země v
době války, 1. odboj
Revoluce v Rusku, upevňování
bolševické moci
Versailleský systém a jeho vnitřní
rozpory
Evropa a svět ve 20. a 30. letech,
světová hospodářská krize ve světě i v
ČSR
Nástup fašismu
Vznik mezinárodního napětí a vznik
válečných ohnisek
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Ţák:






Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných
v septimě:
Charakterizuje dvě světové války.
Dokumentuje sociální, hospodářské a
politické důsledky.
Porovná ekonomické, sociální a
hospodářské poměry v hlavních světových
velmocích.

CJL
ZSV
Z
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy

CJL
Z
ZSV
F
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního







Mnichovská krize a její důsledky.
Kultura 1. poloviny 20. století (zrod
moderního umění, nástup masové
kultury, sport)
2. světová válka (globální a
hospodářský charakter války, věda a
technika jako prostředky vedení války,
holocaust), Protektorát Čechy a
Morava, 2. odboj




Vysvětlí souvislosti mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením
politických problémů, které byly provázeny
radikalizací pravicových a levicových
protidemokratických sil.
Charakterizuje politický pluralismus
hospodářský a kulturní vzestup ČSR v
meziválečném období.
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.

prostředí
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
OSV – okruh Sociální
komunikace

9.14 Seminář ze základů společenských věd – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Ţák:



20 – 24 hodin

Základy sociologie









Sociologie jako věda, významné
směry a osobnosti sociologie.
Vztah přírody a společnosti.
Kultura.
Socializace.
Sociální skupiny.
Sociální stratifikace.
Sociální deviace.
Ţivotní cyklus.
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Uplatňuje společensky vhodné
způsoby komunikace ve formálních i
neformálních vztazích.
Respektuje kulturní odlišnosti a
rozdíly v projevu různých sociálních
skupin, na příkladech doloţí, k jakým
důsledkm mohou vést předsudky.
Objasní význam sociální kontroly ve
všech sociálních celcích.
Objasní podstatu některých sociálních
problémů a popíše moţné dopady
sociálněpatologického chování na
jedince i společnost.

ZSV
Z
OSV – okruh Poznání a
rozvoj vlastní osobnosti,
Seberegulace a
sebeorganizace, mezilidské
vztahy, Komunikace,
Kooperace, Hodnoty,
postoje a praktická etika
MKV: okruh Kulturní
diference, Lidské vztahy,
multikulturalita, Princip
sociálního smíru a solidarity

Ţák:


20 - 24 hodin



Příprava k maturitě a přijímacím
zkouškám



Opakování a prohloubení učiva
předchozích ročníků



Upevní a rozšíří dovednosti témat
předmětu základy společenských věd
probíraných v kvintě - oktávě
Zodpovědně zhodnotí úroveň svých
znalostí, je si vědom svých
předpokladů a moţností.
Aktivně přistupuje k přípravě na
maturitní zkoušku a přijímací zkoušky
nebo si vybírá moţné další profesní
uplatnění.

9.15 Seminář z dějepisu – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

•
•
•

1 hodina

Úvod do studia dějepisu

•
•


Práce historika, historické informace,
jejich typy, účel, moţnosti vyuţití.
Historické metody
Prameny
Pomocné vědy historické

•
•
•

•
•
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě,
sextě a septimě:
Ve větší míře se zaměří na dovednosti:
Rozlišuje různé zdroje historických
informací, způsob jejich získávání a úskalí
jejich interpretace.
Vysvětlí metody práce historika.
Uvede typy historických pramenů
Vyjmenuje pomocné vědy historické a
vysvětlí jejich obsah teoretické poznatky
uplatní při tvorbě maturitní nebo seminární
práce.
Vyloţí chronologické a synchronní vazby
mezi historickými událostmi, jevy a
procesy a objasní historickou synchronii.
Charakterizuje celky a strukturu
historických (politických, ekonomických,

ZSV

•
•

•
•

•
•

1 hodina

2 hodiny

Pravěk

Starověk













Doba kamenná – paleolit, mezolit,
neolit, eneolit
Doba bronzová
Doba ţelezná
Staroorientální státy
Mezopotámie
Egypt
Indie
Čína
Antické Řecko
Antický Řím
Naše země a ostatní Evropa v době
římské, civilizovanost a barbarství,
limes romanus jako civilizační hranice
Stěhování národů a utváření středověké
Evropy

Byzantsko-slovanská oblast –
východní kulturní okruh
(byzantská říše, první státy jiţních
a východních Slovanů, mongolská
a turecká expanze)
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kulturních) jevů a procesů (antická
demokracie, středověká agrární revoluce,
modernizace, globalizace).
Umí sestavovat získané poznatky do
nových celků, schopných odhalovat nové
souvislosti.
Dokáţe uplatňovat školním dějepisem
dosaţitelná pravidla historické kritiky
(analýza verbálního textu, obrazového či
audiovizuálního zobrazení dějin).
Dovede zaujímat zdůvodněná kritická
stanoviska k obsahu historických
informací.
Dovede porozumět vlivu geografických a
klimatických podmínek na vývoj lidské
společnosti v různých historických
epochách.
Umí rozpoznávat hlavní znaky, jimiţ se liší
jednotlivé typy lidských společností a jejich
politické a sociální uspořádání.
Posoudí význam důleţitých historických
událostí, jevů, dokumentů a osobností.
Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě,
sextě a septimě.

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

Z
EV-V
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy

CJL
ZSV
Z
EV-V
BI
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy

•
•

•

•

•
•
8 – 9 hodin

Středověk


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 – 10 hodin

Počátky novověku

•
•
•
•
•
•
•
•

Stěhování národů a utváření středověké
Evropy
Byzantsko-slovanská oblast – východní
kulturní okruh (byzantská říše, první
státy jiţních a východních Slovanů,
mongolská a turecká expanze)
Oblast kultury latinské – západní
kulturní okruh (první barbarské státy v
západní Evropě, franská říše, svatá říše
římská do nástupu Habsburků)
Normané a jejich vliv na vývoj západní,
jiţní a východní Evropy (vznik
jednotných států v západní Evropě –
Anglie a Francie)
Střední Evropa v raném středověku
Počátky státních útvarů na našem
území
Český přemyslovský stát
Obecná charakteristika raného
středověku
Vzdělanost a a umění raného
středověku
Oblast kultury islámské (arabská říše)
Turecká expanze ve středověku
Kříţové výpravy
Stoletá válka
Obecná charakteristika vrcholného
středověku
Vzdělanost a umění vrcholného
středověku
Český stát za posledních Přemyslovců a
Lucemburků
Husitství
Český stát v době poděbradské a
Jagellonské
Obecná charakteristika raného
novověku
Zámořské objevy
Renesance a humanismus
Reformace
Absolutismus a stavovství
Evropské monarchie v polovině 15. – v
16.století
Šíření reformace
Rivalita a spolupráce evropských
velmocí v raném novověku, třicetiletá
válka
Absolutismus a stavovství v Českých
zemích
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Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

CJL
ZSV
EV-V
HV
Z
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

CJL
VV
EV-H
F
VMEGS – okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MKV – – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí

•
•
•
•
•
•

3 - 4 hodiny

Osvícenství, revoluce a idea
svobody

•
•
•


2 – 3 hodiny

Modernizace společnosti v 1.
polovině 19. století.
Liberalizmus a nové myšlenkové
proudy, které z něj vycházejí








2 – 3 hodiny

Modernizace společnosti.
2. polovina 19. století







6 – 7 hodin

Moderní doba,
situace v letech 1914 – 1945




Barokní kultura, politika a náboţenství
Evropské monarchie v 17. a 18. století
Anglická burţoazní revoluce
Průmyslová revoluce v Anglii a její
důsledky
Vědecká revoluce.
Klasicismus jako odkaz rodící se
občanské společnosti
Osvícenství
Revoluce – vznik USA, francouzská
revoluce
Evropa za napoleonských válek a po
Vídeňském kongresu
Rozvoj výroby a vědy, proměna agrární
společnosti ve společnost průmyslovou,
změny v sociální struktuře, vznik
liberalismu a nových myšlenkových
proudů
Utváření novodobých národních
společností (německé, italské, české,
slovenské, maďarské)
Vývoj společnosti ve Francii
Revoluce 1848/49
Česká společnost v Habsburské
monarchii, její politické snahy v
revoluci 1848/49
Česká společnost v Habsburské
monarchii, její politické snahy do roku
1867
Pokus o české vyrovnání a diferenciace
české politiky na přelomu 19. a 20.
století
Předpoklady a projevy imperiální
(mocenské a koloniální) politiky
velmocí, nástup Ruska jako evropské
velmoci
Vzestup Německa, situace ve Velké
Británii, Francii a USA, jejich vnitřní
vývoj a mezinárodní postavení do 1.
světové války
Mimoevropská ohniska koloniálních
konfliktů
První světová válka a české země v
době války, 1. odboj
Revoluce v Rusku, upevňování
bolševické moci
Versailleský systém a jeho vnitřní
rozpory
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Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

ZSV
CJL
Z
VMEGS - okruh
Globalizační a rozvojové
procesy

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

CJL
ZSV
F
Z
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

CJL
ZSV
F
Z
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové
procesy

CJL
Z
ZSV
F
VMEGS - okruh
Globalizační rozvojové








•
•
•
•
•
•
•
6 – 7 hodin

Soudobé dějiny
•
•

•
•
•
•

Evropa a svět ve 20. a 30. letech,
světová hospodářská krize ve světě i v
Československu
Nástup fašismu
Vznik mezinárodního napětí a vznik
válečných ohnisek
Mnichovská krize a její důsledky
Kultura 1. poloviny 20. století (zrod
moderního umění, nástup masové
kultury, sport)
2. světová válka (globální a
hospodářský charakter války, věda a
technika jako prostředky vedení války,
holocaust), Protektorát Čechy a
Morava, 2. odboj
Evropa a svět po2. světové válce (OSN,
princip sociálního státu)
Studená válka. Válečné konflikty po 2.
světové válce
Východní blok, jeho politický,
hospodářský a sociální vývoj
SSSR jako světová velmoc, RVHP,
Varšavská smlouva
Vývoj Československa v období 1945 –
1960
Západní blok, jeho politický,
hospodářský a sociální vývoj
USA jako světová velmoc,
euroatlantická spolupráce a vývoj
demokracie
Ţivotní podmínky na obou stranách
„ţelezné opony“
Dekolonizace, „třetí svět“ a
modernizační procesy v něm –
ekonomické, demografické a politické
postavení v globálním světě
Pád komunistických reţimů a jeho
důsledky
Československo v letech 1960 – 1993,
Česká republika na přelomu tisíciletí
Integrace Evropy a její místo v
globálním světě
Globální problémy moderní
společnosti
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procesy
MKV – okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
OSV – okruh Sociální
komunikace

Upevní a rozšíří dovednosti týchţ témat
předmětu Dějepis probíraných v kvintě, sextě a
septimě.

CJL
ZSV
Z
VMEGS – okruh
Globalizační a rozvojové
procesy
MKV- okruh Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního
prostředí
MV - okruh Role médií v
moderních dějinách
EV - okruh Člověk a ţivotní
prostředí

9.16 Cvičení z matematiky – septima (2 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




25 – 35

4 -6

Komplexní čísla

Geometrie v prostoru

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA






Obor komplexních čísel
Gaussova rovina
Algebraický tvar komplexního čísla, početní
operace s komplexními čísly
Goniometrický tvar komplexního čísla
Moivreova věta a její uţití
Řešení lineárních a kvadratických rovnic v C
Binomické rovnice




Geometrické útvary v prostoru
Povrchy a objemy těles





Umí uţít Gaussovu rovinu k zobrazení
komplexních čísel
Umí vyjádřit komplexní číslo v algebraickém a
goniometrickém tvaru
Umí vypočítat absolutní hodnotu a argument
komplexního čísla a chápe jejich geometrický
význam
Zvládá početní operace v C (+, -, ., :, mocnina,
odmocnina)
Umí řešit rovnice v C





Porovnává objemy těles
Řeší „obrázkové úlohy“
Představí si rotující tělesa v prostoru



Načrtne graf funkce zadané jednoduchým
funkčním předpisem a určí její vlastnosti
Zjišťuje a analyzuje informace získané z grafů
funkcí
Vyuţívá vztahy mezi jednotlivými funkcemi a
jejich funkčními hodnotami
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o
funkcích






4 -6

Funkce



Obecné poznatky o funkcích







20 - 30

Analytická geometrie v prostoru



Parametrické vyjádření přímky
Parametrické vyjádření rovnice roviny,
obecná rovnice roviny
Polohové vztahy přímek, přímky a roviny, 2
rovin řešené analyticky
Metrické vztahy prostorových útvarů řešené
analyticky (vzdálenost bodů, bodu od
přímky, bodu od roviny, dvourovnoběţných
a mimoběţných přímek, přímky od roviny s
ní rovnoběţné, odchylka přímek, rovin,
přímky a roviny)
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Uţívá parametrické vyjádření přímky v prostoru
Umí parametrické vyjádření roviny, obecnou
rovnici roviny a rozumí geometrickému
významu koeficientů
Rozlišuje analytické vyjádření útvaru od zadání
funkce vzorcem
Vyuţívá metod analytické geometrie při řešení
úloh a problémů

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MV:
IVT: tabulkové kalkulátory
(lineární,
kvadratická funkce,
goniometrická
funkce)
FYZ: grafické znázornění
závislostí fyzikálních
veličin

9.17 Cvičení z matematiky – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

15 – 20

TÉMA

Diferenciální počet

UČIVO




















15 - 20

Integrální počet








10 - 15

Celkové opakování a rozšíření
učiva matematiky ze všech ročníků











OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Okolí bodu
Spojitost funkce v bodě a v intervalu
Limita funkce ve vlastním bodě
Limita funkce v nevlastním bodě
Věty o limitách
Asymptoty ke grafu funkce
Nevlastní limita
Jednostranné limity
Tečna ke grafu funkce
Derivace funkce, geometrický a fyzikální
význam
Derivace elementárních funkcí
Derivace součtu, součinu a podílu funkcí
Derivace sloţené funkce
Druhá derivace
Průběh funkce (vlastnosti funkce)
Uţití diferenciálního počtu
Primitivní funkce
Primitivní funkce k elementárním funkcím
Integrační metody per partes, substituční
metoda
Určitý integrál
Výpočet obsahu rovinného útvaru
Objem rotačního tělesa
Číselné obory, hodnoty a úpravy výrazů,
mocniny a odmocniny
Teorie mnoţin, výroky
Řešení rovnic (i s parametrem), nerovnic a
jejich soustav
Funkce a jejich grafy
Planimetrie, zobrazení
Stereometrie
Vektorová algebra
Analytická geometrie v rovině, kuţelosečky
Analytická geometrie v prostoru
Posloupnosti a řady
Kombinatorika a pravděpodobnost
Komplexní čísla
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Rozumí pojmu limita funkce
Umí vypočítat limity a s jejich pomocí určí
asymptoty ke grafu funkce a tečny ke grafu
funkce
Chápe význam derivace
Umí derivovat
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o
derivaci

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
MV:
FYZ v kapitolách:
mechanika (rychlost,
zrychlení), dynamika (2.
Newtonův zákon), kmitání,
elektřina; výpočet
maximálních aminimálních
hodnot veličin)

Umí určit primitivní funkci k elementární
funkcím
Zvládá princip metody per partes a metody
substituční
Umí vypočítat obsah rovinného útvaru a objem
tělesa

MV:
FYZ kapitola mechanika
(výpočet práce),
elektrostatika, jaderná
fyzika

Řeší problémové úlohy s přirozenými, celými,
racionálními a reálnými čísly
Řeší problémové úlohy s procenty
Vytváří správný úsudek na základě vyuţití
jednoduché logické úvahy
Analyzuje a řeší problémy, v nichţ aplikuje
řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o
funkcích
Načrtne grafy funkcí
Řeší planimetrické problémy motivované praxí
Řeší stereometrické problémy motivované praxí,
aplikuje poznatky z planimetrie ve stereometrii
Pouţívá operace s vektory a vyuţívá těchto

MV:
FYZ, CHE: numerické
řešení fyzikálních a
chemických úloh
FYZ: skládání a rozklad sil,
součin fyzikálních veličin,
elektřina



Diferenciální a integrální počet












operací v úlohách
Pouţívá skalární, vektorový a smíšený součin
v praxi
Vyuţívá metod analytické geometrie při řešení
komplexních úloh a problémů
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím vlastností
aritmetických a geometrických posloupností
Nachází vztahy mezi čísly v číselné řadě na
základě vlastností posloupností
Řeší reálné problémy s kombinatorickým
podtextem
Vyuţívá kombinatorické postupy při výpočtu
pravděpodobnosti
Zvládá početní operace v C
Umí řešit rovnice v C
Řeší aplikační úlohy s vyuţitím poznatků o
derivaci
Umí vypočítat obsah rovinného útvaru a objem
tělesa

9.18 Seminář ze zeměpisu – septima (2 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO




28 - 32 hod.

Globální problémy lidstva








OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Globální klimatické změny
Znečištění ovzduší a vody
Půdní degradace, odlesňování a eroze
biodiverzity
Přírodní katastrofy
Demografický problém
Potravinový problém
Problém šíření epidemií a drogových
závislostí
Problémy globální bezpečnosti
Problém zaostalosti, zadluţenosti a chudoby
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 zhodnotí prostorový rozsah jednotlivých
globálních problémů
 analyzuje dopad jednotlivých globálních problémů
na lokální prostředí
 zhodnotí budoucí vývoj jednotlivých globálních
problémů
 navrhne postup při řešení jednotlivých globálních
problémů

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
Biologie
Dějepis
Základy společenských věd
MKV – Etnický původ,
Lidské vztahy
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

23 - 27 hod.

3 - 7 hod.

Ohniska napětí ve světě

Geoinformatika




















Severní Irsko
Baskicko
bývalá Jugoslávie
Podněsteří
Kypr
Náhorní Karabach
Abcházie a Jiţní Osetie
Čečensko
Izrael a Palestina
Irák
Írán
Afghánistán
Kašmír
Arabské jaro
Západní Sahara
Rwanda a Burundi
Súdán (Dárfůr)
Somálsko



geografickýinformačnı́systém(GIS)








lokalizuje na politické mapě světa hlavní
geopolitické problémy
zhodnotí historický vývoj jednotlivých
světových konfliktů

Dějepis
Základy společenských
věd
MKV – Etnický původ

pracuje s geografickými informačními
systémy
ovladáuživatelskýsegmentGPS

9.19 Seminář ze zeměpisu – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

2 - 4 hod.

TÉMA

Kartografie a topografie

UČIVO









OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Mapa a glóbus
Kartografická zobrazení
Vznik mapy
Obsah mapy
Geografické informační systémy
Dálkový průzkum Země
Praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i
elektronické podobě
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 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
statistických a dalších zdrojů.
 pouţívá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a
procesy v krajinné sféře, jejich pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost
 rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Matematika

6 - 10 hod.

6 - 10 hod.

Fyzická geografie









Socioekonomická geografie






prostorovými sloţkami v krajině
 vytváří a vyuţívá osobní myšlenková (mentální)
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro
orientaci v konkrétních regionech, pro
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů,
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů
k okolnímu světu

pouţívá 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

pouţívá s porozuměním vybranou geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii
 vytváří a vyuţívá vlastní mentální schémata a
mentální mapy pro orientaci v konkrétním území

porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
soustavy

porovná na příkladech mechanismy působení
endogenních a exogenních procesů a jejich vlivy
na utváření zemského povrchu a na ţivot lidí

objasní mechanismy globální cirkulace
atmosféry a její důsledky pro vytváření
klimatických pásů

objasní velký a malý oběh vody a rozliší
jednotlivé sloţky hydrosféry a jejich funkci
v krajině

zhodnotí vodstvo a půdní obal Země, jako
základ ţivota a zdroje rozvoje společnosti

rozliší hlavní světové biomy
 rozliší sloţky a prvky fyzickogeografické sféry a
rozpozná vztahy mezi nimi
 zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje
obyvatelstva na Zemi, geografické,
demografické a hospodářské aspekty působící na
chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost
obyvatelstva
 analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková,
náboţenská, kulturní a politická specifika s
ohledem na způsob ţivota a ţivotní úroveň v
kulturních regionech světa
 identifikuje obecné základní geografické znaky a
funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji
osídlení
 zhodnotí na příkladech světové hospodářství
jako otevřený dynamický systém s určitými

Země jako vesmírné těleso
Litosféra
Atmosféra
Hydrosféra
Kryosféra
Pedosféra
Biosféra

Obyvatelstvo
Sídla
Kulturní a politické prostředí
Hospodářství
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Fyzika
Biologie
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

Dějepis
Občanská výchova
MKV – Etnický původ,
Lidské vztahy
MV - Fungování a vliv
médií ve společnosti






1 - 3 hod.

1 - 3 hod.

17 - 21 hod.

2 - 4 hod.

Politická geografie

Krajina, příroda a ţivotní prostředí

Regionální geografie:

Světový oceán

Antarktida

Afrika

Austrálie a Oceánie

Amerika

Asie

Evropa

Regionální geografie:
Česká republika

sloţkami, strukturou a funkcemi a zohlední
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
vyhledá na mapách hlavní světové oblasti
cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační
faktory a potenciál







Politické uspořádání světa a států
Formy vlád
Mezinárodní integrace
Problémové oblasti světa
Globalizace

 rozliší a porovná státy světa a jejich mezinárodní
integrační seskupení a organizace podle kritérií
vzájemné podobnosti a odlišnosti
 lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální
geopolitické změny s přihlédnutím
k historickému vývoji






Krajina
Ţivotní prostředí
Vliv člověka na krajinu a ţivotní prostředí
Vliv ţivotního prostředí na člověka

 porovnává různé krajiny jako součást pevninské
části krajinné sféry
 rozlišuje na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin
 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů (biomy)







Přírodní podmínky
Historický, politický a ekonomický vývoj
Sloţení obyvatelstva
Základní charakteristika oblastí












Poloha, rozloha, územní vývoj státu
Přírodní podmínky
Politický systém, administrativní členění
Obyvatelstvo
Sídla
Hospodářství (průmysl, zemědělství,
doprava, sluţby)
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Dějepis
Občanská výchova

Biologie
Základy společenských věd
EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, Vztah člověka k
prostředí

rozlišuje na konkrétních územních
příkladech mikroregionalní, regionální,
státní, makroregionální a globální
geografickou dimenzi
vymezí jednotlivé regiony
zhodnotí polohu, přírodní a sociální poměry
těchto regionů
lokalizuje hlavní rozvojová jádra a periferie
regionu

Dějepis
Základy společenských věd
MKV – Etnický původ,
Lidské vztahy

vymezí místní region 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
surovinové zdroje Česka
zhodnotí změny ve odvětvové struktuře

Dějepis
Biologie
Základy společenských věd
MKV – Etnický původ,
Lidské vztahy








Hospodářské a politické postavení ČR v
Evropě a ve světě
Transformační ekonomické procesy
Oblasti ČR a euroregiony
Jihomoravský kraj
Region Ţidlochovicko a okolí
Nejbliţší okolí školy

průmyslu a změny v zemědělství

 lokalizuje hlavní rozvojová jádra a periferní
oblasti ČR

 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
 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států.

9.20 Cvičení z fyziky – septima (2 hod. týdně)

15 - 20

10 - 15

Fyzika mikrosvěta

Atomová fyzika









Základní poznatky kvantové fyzikyvazebná energie, energie reakce
Fotoelektrický jev, foton
Vlnové vlastnosti částic, dualismus vln
a částic
Kvantování energie
Atom vodíku
Emisní, absorpční spektrum
laser










15 - 20

Jaderná fyzika





Vlastnosti atomových jader
Radioaktivita, jaderné reakce
Vyuţití radionuklidů, jaderná
energetika
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Popíše a vysvětlí podstatu fotoefektu
Vymezí základní charakteristické vlastnosti
fotonu
Vysvětlí duální podstatu částic

MV:
BIO- elektronový
mikroskop

popíše podstatu spektrální analýzy
vyuţívá zákony zachování (energie,
hybnosti,….) u mikročástic

MV:
CHE- periodická soustava,
kvantová čísla

Vysvětlí zákonitosti jaderných přeměn,
aplikuje zákon zachování energie/
hmotnosti
Rozliší přirozenou a umělou radioaktivitu
Aplikuje zákon radioaktivní přeměny
Vysvětlí principy vyuţití jaderné energie
Navrhne moţné způsoby ochrany člověka
před nebezpečnými druhy záření

MV:
MAT- logaritmické funkce
BIO- vliv ionizujícího
záření na organismy
CHE- rozpadové řady
PT:
VZ- ochrana člověka za
mimořádných situací
(ionizující záření)
VMEGS- energetika
Evropy (perspektivy jaderné
energetiky)
ENV- člověk a ţivotní
prostředí

15 - 20

Speciální teorie relativity







Meze klasické fyziky
Einsteinovy postuláty
Relativnost současnosti, dilatace času,
kontrakce délek
Skládání rychlostí
Relativistická hmotnost a energie




Rozliší situace, ve kterých je potřeba uţít
STR
Aplikuje zákony zachování

MV:
S-ZSV: ontologie

Vyuţívá s porozuměním základní a
odvozené veličiny a jednotky
Rozliší základní a odvozené veličiny a
jednotky, převádí jednotky
Pomocí rozměrové zkoušky ověřuje
správnost fyzikálních vztahů
Vyuţívá abstraktní představy hmotného
bodu při řešení fyzikálních problémů
Rozlišuje inerciální a neinerciální vztaţné
soustavy a vyuţívá je při popisu fyzikálních
dějů
Klasifikuje pohyby a uţívá základní
kinematické vztahy pro jednotlivé druhy
pohybů
Určuje v konkrétní situaci působící síly a
jejich výslednici
Vyuţívá Newtonovy zákony při popisu
fyzikálních dějů
Aplikuje zákony zachování
Určuje dráhový účinek síly
Uvádí souvislost mechanické energie
s prací
Objasní silové působení gravitačního pole a
popíše ho příslušnými veličinami
Objasní pomocí Newtonových zákonů
pohyby v gravitačním a tíhovém poli
Popisuje translační a rotační pohyby tuhého
tělesa kinematicky i dynamicky
Určí v konkrétních situacích síly, jejich
výslednici, momenty sil a výsledný
moment
Aplikuje zákony zachování na proudění
reálné kapaliny

MV:
BIO-pohyb organismů
ZEM- sledování počasí
MAT- převody jednotek,
diferenciální a integrální
počet, vektorová algebra

9.21 Cvičení z fyziky – oktáva (2 hod. týdně)











10 - 12

Rozšíření učiva mechaniky
















Opakování poznatků z kvinty
Vývoj definic fyzikálních jednotek
Přirozená soustava jednotek
Důleţité konstanty
Rozměrová analýza
Souřadné systémy, vektorový popis
Rychlost, zrychlení - pomocí
diferenciálního počtu
Rozklad zrychlení na tečnou a
normálovou sloţku
Pohybové rovnice
Volný pád v odporujícím prostředí
Neinerciální soustavy, Coriolisova síla
Zákon zachování energie v praxi
Centrální gravitační pole a pohyby
v něm
Geostacionární druţice
Homogenní tíhové pole, vrhy
Energie rotace
Moment setrvačnosti
Impulzové věty
Moment hybnosti
Rázy těles
Odporové síly
Fyzika letu
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8 - 10

Termodynamika a statistická fyzika






Opakování poznatků ze sexty
Odvození stavové rovnice
Účinnost tepelných strojů
Fázový diagram






10 - 12

8 - 10

5

5









Opakování poznatků ze septimy
Gaussova věta elektrostatiky
El. potenciál
Kirchhoffovy zákony
Tranzistor
Usměrňovač, zesilovač
Princip obrazovky, svítidla








Opakování poznatků ze sexty
Dopplerův jev
Hladina akustického výkonu
RLC obvod
Přenos informací elektromagnetickým
vlněním
Záření černého tělesa

Rozšíření znalostí z optiky







Opakování poznatků ze septimy
Difrakce, polarizace
Holografie
Optické přístroje
Barevné vidění

Fyzika mikrosvěta








Opakování poznatků ze septimy
Comptonův jev
Franck-Hertzův experiment
Supravodivost
Elementární částice
Základní interakce

Vybrané partie elektřiny a
magnetismu

Rozšíření problematiky kmitání a
vlnění
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Vyuţívá základní principy kinetické teorie
látek při objasňování vlastností látek
různých skupenství a procesů v nich
probíhajících
Uplatňuje termodynamické zákony při
řešení fyzikálních úloh
Vysvětlí stavové změny ideálního plynu
uţitím stavové rovnice
Formuluje zákon zachování energie pro
tepelné děje
Objasní kvalitativně i kvantitativně změny
skupenství látek
Objasní děje v elektrickém poli
Uţívá Kirchhoffovy zákony při řešení
elektrických obvodů
Objasní stavbu a činnost tranzistoru a
usměrňovače
Porovná princip a účinnost různých svítidel

MV:
CHE- chemická
termodynamika

MV:
BIO- vliv záření, vyuţití
RTG v praxi
MAT- goniometrie,
komplexní čísla,
diferenciální a integrální
počet, matice, vektorová
algebra

Uţívá základní kinematické vztahy při
řešení problémů a úloh o pohybech
soustavy oscilátorů
Vysvětlí chování prvků ve sloţitém
elektrickém obvodu
Objasní princip rozhlasu
Uţívá fotometrických veličin k řešení úloh
o osvětlení

MV:
BIO-oko, ucho

Vysvětlí princip jednoduchých optických
přístrojů
Popíše základní jevy vlnové optiky

MV:
BIO-elektronový mikroskop
ZSV-filozofie (stavba
hmoty)

Popíše základní experimenty fyziky
mikrosvěta
Rozliší základní interakce

MV:
BIO- elektronový
mikroskop
ZSV- filozofie (stavba
hmoty)

9.22 Cvičení z chemie – septima (2 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



20

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

základní chemické pomůcky, nádobí
a práce s nimi

Práce v laboratoři








20




Analytická chemie


10

Kvalitativní a kvantitativní analýza

Základní chemické veličiny



Chemické výpočty a rovnice



10



referát

Zajímavá témata


při práci v laboratoři uplatňuje pravidla
bezpečnosti práce
pojmenuje základní druhy chemického
nádobí a pomůcek a uvede způsoby jejich
pouţití
naředí roztok o poţadované koncentraci
sestaví jednoduchou chemickou aparaturu,
bezpečně pracuje s laboratorním kahanem
zaznamená výsledky své práce do
přehledného laboratorního protokolu
provede důkaz některých atomů, iontů či
skupin ve vzorku
sestaví aparaturu pro titraci a provede
některá jednoduchá stanovení
(acidobazická titrace, manganometrie,
argentometrie, redoxní titrace...)
bezpečně se orientuje v základních
chemických veličinách a vztazích mezi
nimi, vypočítá jakýkoli chemický příklad
v rozsahu učiva gymnázia
vypočítá teoretický výtěţek reakce a srovná
se skutečným
s vyuţitím literatury a internetu zpracuje
referát k zadanému tématu, vytvoří
prezentaci, vyhledá obrázky...
přednese referát

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY
bezpečnost práce
shrnutí a interpretace
výsledků pozorování
OSV - Rozvoj schopností
poznávání, kooperace

M – základní matematické
operace, přímá a nepřímá
úměrnost

Inf – PowerPoint
vyhledávání a třídění
informací
komunikace

9.23 Cvičení z chemie – oktáva (2 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE
50

TÉMA
Příprava k maturitě

UČIVO




Stavba atomu
Radioaktivita
Základní chemické pojmy

272

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY





člověk a svět práce – chem.
výroby, pouţití chem. látek
v běţném ţivotě
EV – chemie a problémy

pohovoří 15 minut k zadanému tématu
vypočítá zadané příklady
s porozuměním a bezpečně provádí





























Periodická soustava prvků
Chemická vazba
Elektrochemie
Směsi
Teorie kyselin a zásad
Termodynamika a kinetika
Vodík, kyslík a voda
Vlastnosti prvků I. A II.A
skupiny (s-prvky)
Vlastnosti prvků III.A skupiny
Vlastnosti prvků IV.A skupiny
Vlastnosti prvků V.A skupiny
Vlastnosti prvků VI.A skupiny
Vlastnosti prvků VII.A skupiny
Vlastnosti d-prvků
Základní pojmy organické
chemie
Nasycené uhlovodíky
Nenasycené uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky
Zdroje a zpracování uhlovodíků
Bezkyslíkaté deriváty
uhlovodíků
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Karboxylové kyseliny a jejich
deriváty
Polymery
Aminokyseliny a bílkoviny
Sacharidy
Lipidy, isoprenoidy, biologické
membrány
Metabolismus a základní
biochemické cykly
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chemické pokusy
uvědomuje si souvislosti v oboru
chemie
uvědomuje si uplatnění chemie
v kaţdodenním ţivotě

ŢP, recyklace, znečištění
M-základní mat. operace
F – vlastnosti látek
Bi – sloţení ţivé hmoty
metabolické pochody

9.24 Cvičení z biologie – septima (2 hod. týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

10-16

2-4

TÉMA

Fylogenetický vývoj orgánových
soustav

Vznik a vývoj ţivota na Zemi

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA












Tělní pokryv
Opěrná soustava
Svalstvo
Cévní soustava
Dýchací soustava
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Nervová soustava
Smyslové orgány
Rozmnoţovací soustava



Nejznámější teorie vzniku a vývoje ţivota na
Zemi








2-4

Historie biologie



Významné osobnosti v biologii


14-20

Poznávání



Poznávání rostlin a ţivočichů

4-6

Práce s literaturou



Práce s odbornou literaturou

16-26

Laboratorní práce




Práce s mikroskopem
Práce s určovacím klíčem
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

popíše vznik a vývoj soustavy napříč všemi
ţivými organismy (od houbovců aţ po savce)
umí vyjmenovat jednotlivé orgány dané
soustavy a jejich funkce

porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci
ţivých soustav na Zemi
charakterizuje z biologického a geologického
hlediska jednotlivé geologické éry
vyhledá v literatuře či na internetu údaje o ţivotě
a díle významných vědců a objevitelů na poli
biologie a zhodnotí jejich význam pro rozvoj
poznání v Evropě i ve světě
je schopen do rodu i druhu určit nejvýznamnější
zástupce rostlin a ţivočichů rostoucích/ţijících
na našem území
jako základní seznam těchto druhů slouţí
maturitní pensum



zpracuje krátký referát o zajímavém tématu z
biologie, jako zdroj mu poslouţí některý z
běţně se vyskytujících odborných časopisů s
biologickou tématikou





zvládá přípravu mikroskopických preparátů
ovládá manipulaci s mikroskopem
orientuje se v určovacím klíči rostlin

EV - Základní podmínky
ţivota
CHE, ZEM
VMEGS - Jsme Evropané
DEJ

EV - Ekosystémy

9.25 Cvičení z biologie – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA





3-5

8-12

2

Obecná biologie

Biologie rostlin

Biologie hub





Biologie jako vědní obor
Látkové sloţení organismů
Hypotézy o vzniku a vývoji ţivých soustav
na Zemi
Buňka
Viry, priony
Bakterie, sinice








Anatomie rostlin
Morfologie rostlin
Histologie rostlin
Organologie rostlin
Fyziologie rostlin
Systém rostlin




Houby
Lišejníky
















2

Biologie prvoků






Prvoci



8-12

Biologie ţivočichů





Bezobratlí
Strunatci
Etologie a ekologie ţivočichů

275







orientuje se v odvětvích biologie i v jejích
příbuzenských oborech
zná látkové sloţení organismů
má přehled o nejvýznamnějších teoriích vzniku
a vývoji ţivota na Zemi
umí vysvětlit základní rozdíly mezi jednotlivými
typy buněk, umí popsat jejich rozmnoţování
vysvětlí rozdíly mezi viry a prokaryoty, zná
postavení obou skupin v systému a jejich
význam
pouţívá s porozuměním zavedené pojmy a
odbornou terminologii
umí pracovat s botanickými klíči a atlasy
podá charakteristiku jednotlivých skupin
má přehled o rozdílných ekologických nárocích
jednotlivých skupin
chápe nutnost ochrany ohroţených druhů
pouţívá s porozuměním zavedené pojmy a
odbornou terminologii
podá charakteristiku jednotlivých skupin
má přehled o rozdílných ekologických nárocích
jednotlivých skupin
pouţívá s porozuměním zavedené pojmy a
odbornou terminologii
podá charakteristiku jednotlivých skupin
má přehled o rozdílných ekologických nárocích
jednotlivých skupin
pouţívá s porozuměním zavedené pojmy a
odbornou terminologii
umí pracovat s klíči a atlasy
má přehled o rozdílných ekologických nárocích
jednotlivých skupin
podá charakteristiku jednotlivých skupin
orientuje se v typech chování ţivočichů
zná ohroţené skupiny

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

10-14

Biologie člověka










Soustavy pohybové
Soustava oběhová
Soustava dýchací
Soustava trávicí
Soustava vylučovací
Soustavy řídící
Soustava smyslová
Pohlavní soustava a ontogeneze










3-5

Genetika a molekulární biologie




Zákonitosti dědičnosti
Základy molekulární biologie









2

Ekologie a ochrana ţivotního
prostředí




Základy ekologie
Ochrana ţivotního prostředí člověka
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pouţívá s porozuměním zavedené pojmy a
odbornou terminologii
orientuje se v organologii jednotlivých soustav
zná nejběţnější nemoci

vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti pro
rozmnoţování a vývoj organismů
správně pouţívá základní genetické pojmy
formuluje Mendlovy zákony a aplikuje je na
řešení genetických příkladů
orientuje se v genové vazbě a genových
interakcích
vysvětlí příčiny základních geneticky
podmíněných nemocí
vysvětlí rozdíly mezi dědičností pohlavně
vázanou a ovládanou (ovlivněnou)
z pohledu populační genetiky charakterizuje
populace
vysvětlí nejběţnější metody pouţívané při
šlechtění rostlin a ţivočichů
správně pouţívá pojmy replikace, transkripce,
translace, proteosyntéza
formuluje ústřední dogma molekulární biologie
vysvětlí podstatu mutageneze
pouţívá s porozuměním zavedené pojmy a
odbornou terminologii
porovná vztahy mezi jednotlivými ekologickými
skupinami organismů
zná základní podmínky ţivota
uvědomuje si nutnost člověka chránit ţivotní
prostředí

9.26 Cvičení z informatiky – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

27-31 hodin

27-31 hodin

TÉMA

Macromediaflash

Programování
– základy algoritmizace

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

MacromediaFlash
 základní znalosti o programu Macromediaflash
 vrstvy
 časová osa
 objekty
 vytvářenímotion
 vytvářeníshape
 animace v objektu
 maska
 animace masky
 akce
 vlastní projekt

 zpracuje a prezentuje flash v grafické formě
s vyuţitím bitmapových i vektorových grafických
editorů do webových aplikací.

M, VV, F, Bi, Ch

 základní znalosti o programování v jazyce
Turbo Pascal
 algoritmus, algoritmizace úlohy
 program
 zápis programu v jazyce Pascal
 základní programové a datové struktury

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů
 s vyuţitím získaných znalostí vytváří algoritmicky
správné počítačové programy

M, VV, F, Bi, Ch
vyuţití znalostí a
dovedností v jakémkoliv
předmětu
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9.27 Cvičení z informatiky – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

12-15 hodin

TÉMA

Algoritmizace úloh

12-16 hodin

Projekt

27-31 hodin

Příprava k maturitě

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

 algoritmus, algoritmizace úlohy, vlastnosti
algoritmu a programu
 zápis programu pomocí vývojových diagramů
 zápis programu v programovacím jazyce
 základní programové a datové struktury
 třídící algoritmy
 procedury a funkce
 časová a prostorová sloţitost algoritmů
 numerické výpočty
 konzultace s vyučujícím
 technická spolupráce, koordinace

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů
 zvládá základy vyjadřování pomocí formálního
jazyka
 rozumí způsobům tvorby programu, principům
jeho vykonávání

M, VV, F, Bi, Ch
vyuţití znalostí a
dovedností v jakémkoliv
předmětu

 pracuje samostatně na vybraném projektu z určité
oblasti informatiky – web, sítě, grafika,
multimédia, databáze, simulace
 prezentuje výsledky projektu

M, VV, F, Bi, Ch

 opakování učiva
 specifikace maturitních okruhů
 konzultace maturitní práce s vyučujícím

 opakuje vybrané kapitoly učiva
 pracuje na samostatném projektu – maturitní práce

ICT
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9.28 Seminář z výtvarné výchovy - septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

50

12

TÉMA

Teorie výtvarného umění

Příprava maturitní práce

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

• vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků
• současné výstavy v kontextu společenského
dění
• diskusní fórum v intencích esteticky
hodnotících hledisek vizuální kultury
• individuální, kolektivní projev
• světonázorové, náboţenské, filosofické zázemí
historických slohů

• na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn
uměleckých směrů a objasní širší společenské
a filosofické okolnosti vzniku uměleckých děl
• na příkladech vizuálně obrazových vyjádření uvede,
rozliší a porovná osobní a společenské zdroje
tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě

D
Zsv

• záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně
obrazných vyjádření vlastního díla i děl
výtvarného umění
• prezentace ve veřejném prostoru
• mediální prezentace
• historické, sociální a kulturní souvislosti

• ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích
• nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

Zsv
D
Inf

9.29 Seminář z výtvarné výchovy - oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

50

TÉMA

Teorie výtvarného umění

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

UČIVO

• současné umělecké směry a jejich vliv na
společnost
• seznámení s aktuální situací na české výtvarné
scéně
• návštěvy galerií, diskuse s výtvarníky,
komentované video
• výtvarné techniky
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• rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry
• charakterizuje obsahové souvislosti vlastních
vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních
uměleckých děl a porovnává výběr a způsob uţití
prostředků
• na příkladech uvede vliv společenských kontextů
a jejich proměn na interpretaci obsahu vizuálně

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY
D
Zsv

• nová média

• moţnost seberealizace a sebevyjádření
• vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora
• prezentace ve veřejném prostoru
• mediální prezentace
10

Maturitní práce z Vv

obrazného vyjádření a jeho účinku v procesu
komunikace
• 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 běţné komunikaci
• samostatně experimentuje s různými vizuálně
obraznými prostředky a při vlastní tvorbě uplatňuje
také umělecké vyjadřovací prostředky současného
výtvarného umění
• nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky
pro uskutečňování svých projektů
• vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
• vyuţívá znalostí, aktuálních způsobů vyjadřování
a technických moţností zvoleného média pro
vyjádření své představy

Zsv
D

9.30 Seminář z hudební výchovy – septima (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

18-20

TÉMA

Hudební teorie

UČIVO










10-12

Poslech



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Stupnice dur, moll do 7#, 7b
Předznamenání
Druhy notace, hudební klíče
Hudební formy: Fuga, kantáta, oratorium,
symfonie, sonátová forma, symfonická
báseň, koncert,
Melodické ozdoby
Základ harmonie
Organologie
Nejstarší hudební památky: Seikilova píseň,
gregoriánský chorál, Lasso - Echo,
Hospodine pomiluj ny,
Renesance, baroko: Vodňanský Rorandocoeli, Bach - Toccata a fuga d moll,
Michna z Otradovic - Loutna česká
Klasicismus: Mozart - Requiem, Ŕyba Česká mše vánoční
Romantismus: Chopin - Revoluční etuda,
Wagner - Lohengrin, Verdi - Nabuco,
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Umí tvořit dur, mollové stupnice, zná jejich
předznamenání






Identifikuje základní hudební formy







Vyjmenuje základní druhy notace
Pozná melodické ozdoby v notovém zápise
Zařadí do skupin hudební nástroje, dokáţe
popsat stavbu a historický vývoj nástroje
Jednoduše zharmonizuje lidovou píseň
Slyšenou hudbu zařadí do stylového období a
porovná ji s dalšími skladbami
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
Dokáţe poznat nejznámější skladby, určí název i
skladatele
Rozpozná hudebně výrazové prostředky uţité v
hudbě

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Čajkovskij - Klavírní koncert b moll





30-34

Dějiny






Hudební periodizace
Hudba artificiální a nonartificiální
Pravěk - počátky umění
Starověk, středověk - duchovní a světský
styl
Renesance - polymelodický sloh
Hudba v českých zemích od počátku aţ po
baroko
Baroko, klasicismus, raný romantismus
Novoromantismus, programní hudba






Dokáţe rozčlenit dějiny hudby na jednotlivá
slohová období
Rozlišuje hudbu artificiální a nonartificiální
Uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v
jednotlivých etapách
Zná hlavní představitele daného slohového
období

VMEGS: Evropské kulturní
kořeny a hodnoty

9.31 Seminář z hudební výchovy – oktáva (2 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

14-16

8-10

TÉMA

Hudební teorie

Poslech

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA









Dynamické a přednesové označení
Komorní soubory, symfonický orchestr, sbor
Hudební formy: melodram, muzikál
Intervaly
Akord a jeho obraty
Kytarové značky, transpozice
Hudební časopisy



Česká hudba: Smetana - Prodaná nevěsta,
Dvořák - Symfonie Novosvětská, Fibich Vodník, Martinů - Otvírání studánek,
Janáček - Sinfonietta, Eben - Truvérská mše
Hudba 19 a 20. stol.: Ravel - Bolero, Strauss
- Salome, Orff - Carmina Burana, Weber Jesus Christ superstar



281









Orientuje se v hudebních formách, dokáţe uvést
příklad skladby
Zná a ve skladbě vyhledá tempové a dynamické
označení
Popíše různá seskupení instrumentálních a
vokálních těles
Dle svých individuálních schopností a znalostí
tvoří akordický i melodický doprovod písní
Popíše a na vybraných dílech ukáţe důleţité
znaky tvorby a interpretace
Vysvětlí v konkrétní ukázce v čem tkví
originální a nezaměnitelný přínos skladatele a
interpreta
Přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

22-24

Dějiny hudby








3-5

Zpěv, instrumentální hra




Romantismus - opera
Národní školy (ruská, finská, norská, česká)
Pozdní romantismus - Mahler Strauss
Impresionismus
Moderní směry 20. století (expresionismus,
atonalita, dodekafonie, serialismus,
aleatorika)
Vývoj populární hudby 20. stol (jazz, rock,
disco, punk)




Činnosti vokální a instrumentální
Výběr a nácvik vhodné skladby na
praktickou maturitní zkoušku z hudební
výchovy





Orientuje se v mnoţství hudebních stylů a ţánrů
Uvědomuje si rozdílnost přístupu jednotlivých
lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako
způsob prezentace vlastních idejí a názorů i
pocitů a názorů ostatní lidí a na základě toho je
schopen se s hudbou ztotoţnit, či ji odmítnout
Odliší hudbu podle jejího stylového zařazení,
významu a funkce, rozpozná vhodnost či
nevhodnost vyuţití určité hudby v konkrétních
situacích
Dokáţe sólově, nebo s doprovodem klavíru
interpretovat skladbu před publikem v délce
nejméně 10. minut

Děj:
VMEGS: Významní
Evropané, kulturní hodnoty

OSV: Vede k porozumění
sobě samému

9.32 Deskriptivní geometrie septima (2 hodiny týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

16 hodin

8 hodin

8 hodin

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Základy Mongeovy projekce –
polohové úlohy







Průmět bodu, přímky, roviny
Stopníky přímky, stopy roviny
Hlavní a spádová přímka roviny
Průsečnice rovin
Průsečík přímky s rovinou

Základy Mongeovy projekce –
metrické úlohy








Vzdálenost dvou bodů
Odchylka přímky od průmětny
Odchylka roviny od průmětny
Kolmice k rovině
Rovina kolmá k přímce
Vzdálenost dvou rovnoběţných rovin




Osová afinita
Otáčení roviny do průmětny

Průměty útvarů v rovině

282





Rys č. 1  Zobrazení šikmého jehlanu
Rys č. 2  Průsečnice rovin
Rys č. 3 – Průsek trojúhelníků (tuší)



Rys č. 4Rovina souměrnosti úsečky



Rys č. 5 – Zobrazení šestiúhelníku

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

8 hodin

Zobrazení hranatých těles




Průměty hranolu
Průměty jehlanu



Rys č. 6 – Zobrazení jehlanu (tuší)






Rys č. 7
Rys č. 8



Rys č. 9



Rys č. 10

10 hodin

Řezy hranatých těles




Řez hranolu a jehlanu kolmopromítací
rovinou
Síť seříznuté části
Řezy na šikmých tělesech

10 hodin

Průsečíky přímky s hranatými
tělesy




Průsečíky se šikmým hranolem
Průsečíky se šikmým jehlanem

6 hodin

Průměty technických součástek

9.33 Deskriptivní geometrie oktáva (2 hodiny týdně)
HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

6 hodin

Elipsa




Konstrukce elipsy podle definice
Ohniskové vlastnosti elipsy a jejich uţití při
konstrukcích elipsy



Rys č. 1 – Konstrukce elipsy ze zadaných prvků

6 hodin

Kruţnice



Průmět kruţnice leţící v obecné rovině



Rys č. 2 – Dvě kruţnice v různých rovinách

8 hodin

Zobrazení rotačních těles



Průměty válců a kuţelů



Rys č. 3 – Zobrazení rotačního válce
s podstavou v obecné rovině (tuší)

2 hodiny

Rotační tělesa v základní poloze



Tečné roviny k válci a kuţeli

4 hodiny

Průsečíky přímky s rotačními tělesy



Pronik přímky pomocí směrové a vrcholové
roviny



Rys č. 4 – Průsečíky přímky s kuţelem

6 hodin

Kulová plocha a její části





Tečné roviny
Řezy na kulové ploše
Průsečíky přímky s kulovou plochou




Rys č. 5
Rys č. 6
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

7 hodin

Parabola, hyperbola



Konstrukce kuţelosečky pomocí definice
i ohniskových vlastností









Quételetovy-Dandelinovy věty a jejich uţití
Eliptický řez
Parabolický řez
Hyperbolický řez
Zobrazení bodu, přímky, roviny
Průsečnice rovin
Průsečík přímky s rovinou



Rys č. 7



Rys č. 8 – Seříznutá část rotačního kuţele

6 hodin

Řezy na rotační kuţelové ploše

5 hodin

Základy kolmé axonometrie

6 hodin

Zobrazení těles v kolmé
axonometrii




Zobrazení hranolu, jehlanu
Zobrazení válce, kuţele



Rys č. 9

4 hodiny

Řezy na tělesech v kolmé
axonometrii



Řez hranatých těles



Rys č. 10
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10. Pravidla hodnocení ţáků
(1) Prospěch ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný – ţák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáţe samostatně činit nové závěry ze získaných vědomostí; v
laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně pouţívat pomůcky, nástroje a přístroje; činí samostatné závěry
z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb;
2 - chvalitebný - ţák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly; dokáţe samostatně reprodukovat získané vědomosti a je
schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně pouţívat
pomůcky, nástroje a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb;
3 – dobrý - ţák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti; při jeho
činnosti je třeba občasné nápovědy učitele; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně pouţívat pomůcky, nástroje a přístroje,
s nápovědou učitele dokáţe vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky;
4 – dostatečný - ţák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly; dokáţe pouţívat získané vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je; při
samostatné práci je schopen určit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele pouţívat pomůcky, nástroje
a přístroje; pod vedením učitele dokáţe vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s váţnými nedostatky, nebo po
stanoveném termínu bez podstatných chyb;
5 – nedostatečný - ţák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly; stupeň znalostí, vědomostí a dovedností neumoţňuje pokračovat
v novém osvojování učební látky; při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních se
dopouští váţných omylů, nedokáţe pouţívat pomůcky, nástroje a přístroje; nedokáţe ze své činnosti vyvodit závěry; zadané práce neodevzdává
ve stanoveném termínu.
(2) Jestliţe je ţák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
„uvolněn(a)”. Nelze-li ţáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se
na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
(3) Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
(4) Ţák je hodnocen stupněm
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a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci
prvního pololetí.
(5) Ţákovi, který vyniká svými studijními výsledky nebo vynikajícím způsobem reprezentuje školu, je moţné udělit pochvalu třídního
učitele nebo pochvalu ředitele školy.
(6) Při porušování školního řádu mohou být ţákovi uloţena tato výchovná opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele,
důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia. Výchovná opatření se udělují v průběhu školního roku ihned po
závaţném přestupku nebo po opakování menších provinění.
(7) Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu dalších vyučujících při méně
závaţném porušení školního řádu. Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu dalších
vyučujících po projednání s ředitelem školy za závaţné porušení školního řádu nebo za méně závaţné porušení školního řádu po udělení
napomenutí třídního učitele. Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za hrubé porušení školního řádu nebo
za porušení školního řádu po udělení důtky třídního učitele. O všech výchovných opatřeních je rodič ţáka informován také písemně.
(8) Vyloučení ze studia a podmínečné vyloučení ze studia musí být vţdy projednáno na pedagogické radě a zákonný zástupce ţáka je
ředitelem informován při osobním jednání. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, můţe ředitel
školy rozhodnout o jeho vyloučení. Ţáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil povinnou školní docházku.
(9) Známka z chování na konci kaţdého pololetí, která je uvedena na vysvědčení, hodnotí celkové chování ţáka během daného pololetí.
Známku navrhuje třídní učitel a je projednána pedagogickou radou. Chování ţáka je klasifikováno těmito stupni:
1 – velmi dobré – ţák uvědoměle dodrţuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závaţných přestupků se dopouští
ojediněle; ţák je vţdy přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit;
2 – uspokojivé – chování ţáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závaţných
přestupků nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků, ohroţuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob;
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3 - neuspokojivé – chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování; dopouští se takových závaţných přestupků, ţe je jimi
váţně ohroţena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně-vzdělávací činnost školy.
(10) Klasifikace ţáků je v kompetenci vyučujícího daného předmětu. Vyučující nese také odpovědnost za správnost a objektivnost
klasifikace. Při klasifikaci prospěchu ţáka se nepřihlíţí ke klasifikaci jeho chování. Při klasifikaci, průběţné i celkové, uplatňuje učitel
přiměřenou náročnost. Dodrţuje zásady pedagogického taktu, nehodnotí ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden
týden a uvědomuje si, ţe účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, ale hodnotit to, co ţák v rámci jednoznačně stanovené otázky
umí.
(11) U ţáků s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení se při výuce i klasifikaci přihlíţí k charakteru poruchy, respektuje
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Volí se vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro klasifikaci, které odpovídají
schopnostem ţáků a na něţ nemá porucha negativní vliv. Učitel klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší
výkony.
(12) Podklady pro klasifikaci ţáků získávají vyučující během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemným zkoušením
(písemné práce, testy, kontrolní prověrky, samostatné práce atd.), aktivitami ţáků (soutěţe, olympiády atd.), sledováním práce ţáků a analýzou
výsledků různých činností. Kaţdý vyučující je povinen vést řádnou evidenci klasifikace ţáků a po dobu kaţdého klasifikačního období uschovat
opravené texty většího písemného zkoušení.
(13) Při průběţné klasifikaci můţe vyučující vyuţívat kromě tradiční klasifikace také bodový systém, procentuální systém, kladná a
záporná znaménka atd. za předpokladu, ţe jsou s nimi ţáci předem seznámeni. Jakýkoliv způsob průběţné klasifikace musí být jednoznačně
převoditelný na výše uvedenou celkovou klasifikaci.
(14) Kaţdý ţák musí být v příslušném klasifikačním období klasifikován nejméně třikrát. Způsoby klasifikace musí být pro všechny ţáky
ve třídě jednotné. Výjimkou jsou ţáci se specifickými poruchami učení.
(15) Doba ústního zkoušení jednoho ţáka nesmí přesáhnout 15 minut. Výsledek ústního zkoušení, které je prováděno zásadně před
kolektivem třídy, je zkoušející povinen oznámit zkoušenému ihned a veřejně.
(16) Větší písemná zkouška (delší neţ 30 minut) a písemná zkouška z učiva rozsahu většího neţ dva měsíce smí být zadána v jednom dni
pouze jedna. Pro koordinaci postupu poznamená vyučující konání větší písemné zkoušky s týdenním předstihem na hlavní nástěnce u vchodu do
budovy. Klasifikaci písemného zkoušení sdělí vyučující ţákům nejpozději do 14 dnů a umoţní jim nahlédnout do opraveného textu.
(17) Ţáci sexty a septimy zpracovávají a obhajují ve stanovených termínech ročníkovou práci na předem určené či dohodnuté téma, podle
kterého je hodnocení jejich práce zařazeno do klasifikace odpovídajícího předmětu. Jestliţe ţák ročníkovou práci neodevzdá, je mu v příslušném
předmětu sníţena o jeden stupeň výsledná známka za druhé pololetí.
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(18) Ţákům zdravotně postiţeným nebo ţákům, kteří dosahují trvale výborných výsledků v některém předmětu, sportovní či kulturní
aktivitě, můţe být povoleno vzdělávání podle individuálního plánu. O udělení individuálního plánu rozhoduje ředitel školy a zároveň stanovuje
jeho pravidla.
(19) O průběţné klasifikaci ţáků se mohou rodiče informovat na webových stránkách školy. Přibliţně v polovině listopadu a dubna se
konají konzultace rodičů s vyučujícími. Učitelé jednotlivých předmětů na nich uvádějí předběţnou klasifikaci za polovinu klasifikačního období.
(20) Vyučující je povinen prokazatelným způsobem do 20. prosince, resp. do 20. května informovat rodiče těch ţáků, u kterých existuje
reálná moţnost nedostatečného prospěchu u celkové klasifikace v jeho předmětu v daném klasifikačním období.
(21) Na konci klasifikačního období oznámí vyučující kaţdému ţákovi výslednou známku. Vhodné je také stručné celkové hodnocení
práce ţáka. Stupeň celkového prospěchu nemusí odpovídat aritmetickému průměru průběţné klasifikace. Vyučující je však povinen celkovou
klasifikaci objektivně zdůvodnit.
(22) Nelze-li ţáka 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 konce června. Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí
nehodnotí. Není-li ţák hodnocen z předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li ţáka 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 ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v
tomto termínu, neprospěl.
(23) Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichţ se ţák nehodnotí. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl
nejvýše ze dvou předmětů, nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí,
koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
(24) Zkoušky před komisí se konají v těchto případech:
a) Koná-li ţák opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku v druhém pololetí můţe ţák konat nejdříve v srpnu příslušného školního roku, pokud si
zletilý ţák nebo zákonný zástupce ţáka s ředitelem školy nedohodne dřívější termín. V případě ţáka posledního ročníku vzdělání vyhoví ředitel
školy ţádosti o dřívější termín vţdy.
b) Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení ţáka, jestliţe zjistí, ţe vyučující porušil pravidla hodnocení.
c) Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat
ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále
stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení ţáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti
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nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský
úřad, dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo
krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti.
d) Má-li ţák v daném předmětu absenci vyšší neţ 25 %, můţe příslušný vyučující navrhnout doplňující zkoušku před komisí. Komisi jmenuje
ředitel školy. O výsledku doplňující zkoušky se pořizuje záznam, který archivuje třídní učitel.
(25) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel
vyučující ţáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhoţ nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje
ředitel školy. Výsledek zkoušky po poradě komise vyhlásí předseda v den konání zkoušky. Výsledek sdělí ţákovi a jeho zákonnému zástupci.
(26) Obsah zkoušky před komisí odpovídá obsahu učiva za dané období, za které je zkouška prováděna. Zkoušející učitel oznámí ţákovi
rozsah a formu zkoušky současně s oznámením termínu konání zkoušky. Komise můţe po ţákovi poţadovat předloţení písemných prací (např.
slohových prací, domácích úkolů, protokolů apod.), které byly v běţné výuce v daném období zadávány. Komise rovněţ můţe po ţákovi
poţadovat předloţení dalších materiálů (např. poznámky z vyučovacích hodin, součástí zkoušky můţe být domácí práce apod.).
(27) Komisionální zkoušku můţe ţák konat v jednom dni pouze jednu. Výsledná známka u zkoušky odpovídá známce, která je následně
ţákovi napsána na vysvědčení. V případě zkoušky dle písmena d) je výsledná známka u komisionální zkoušky pouze doplňující známkou
k ostatní klasifikaci za celé příslušné pololetí. Její váhu pro celkovou klasifikaci stanoví vyučující po dohodě s ostatními členy komise.
(28) Ředitel školy můţe s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo s mimořádným nadáním na ţádost jeho zákonného zástupce a zletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s
mimořádným nadáním na jeho ţádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy můţe povolit vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závaţných důvodů. V individuálním vzdělávacím plánu je určenazvláštní organizace výuky
vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávánístanoveného školním vzdělávacím programem.Ředitel školy seznámí ţáka a zákonného
zástupce nezletilého ţáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán podepsaný ředitelem
školy, ţákem a zákonným zástupcem nezletilého ţáka se stává součástí osobní dokumentace ţáka.
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11. Autoevaluace školy
Autoevaluační postupy jsou prováděny průběţně nebo pravidelných obdobích. Jde o kontrolní a hospitační činnost, výroční zprávy, zprávy
o hospodaření školy, rozboryrůzných dotazníkových šetření apod. Škola často vyuţívá i anonymní testování nezávislou firmou (společnost Scio).
Výhodou je zejména srovnání s ostatními školami stejného typu.
Oblasti, cíle a metody evaluace jsou shrnuty v následujících tabulkách. Všechny evaluační výstupy jsou projednávány v pedagogické radě.
11.1 Podmínky ke vzdělávání



Cíle

 ověřit funkčnost základního vybavení školy
 prostorové podmínky pro výuku
 prověřit ekonomické podmínky školy
 nakládání s rozpočtem
 investiční výdaje
 další výdaje a příjmy
 priority pro další období
 rozebrat přínos realizovaných projektů
 ověřit materiálové vybavení školy
 vybavení odborných učeben
 vybavení pomůckami
 vybavení školy výpočetní technikou
 rozebrat strukturu uchazečů o studium
vzhledem k demografickému vývoji a
dalším okolnostem



Evaluační metody, výstupy evaluace

 dotazníkové šetření pro učitele, ţáky a rodiče
 rozbor a plán pro další období
 provádí vedení školy
 rozbor zprávy o hospodaření
 porovnání s dlouhodobým záměrem zřizovatele
 stanoveny priority pro další období
 provádí vedení školy
 schůze předmětových komisí
 předloţeny poţadavky vedení školy
 provádí předsedové předmětových komisí
 stanoveny priority pro další období
 provádí vedení školy
 analýza počtu přihlášek ke studiu
 provádí vedení školy
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11.2 Průběh vzdělávání



Cíle



Evaluační metody, výstupy evaluace

 rozbor hospitační činnosti za uplynulé období
 analyzovat pestrost a vhodnost pouţívaných  dotazník pro ţáky, rodiče a učitele
metod výuky
 přijata opatření pro další období
 provádí vedení školy
 rozbor hospitační činnosti
 rozbor hodnocení jednotlivých učitelů
 analyzovat kvalitu odvedené práce
jednotlivými učiteli
 pohovor vedení školy s jednotlivými učiteli
 provádí vedení školy
 dotazník pro ţáky, rodiče a učitele
 rozbor zařazených mimoškolních akcí ţáků, jejich
přínos a negativa
 rozebrat a posoudit organizaci školního roku
 mimoškolní akce ţáků stanoveny na další období
 provádí vedení školy
 dotazník pro ţáky, rodiče a učitele
 analyzovat všechny okolnosti pro sestavení  stanoveny priority pro sestavování rozvrhu v dalším
rozvrhu hodin a posouzení jeho vhodnosti
období
 provádí vedení školy
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11.3 Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči a institucemi, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob navzdělávání



Cíle

 analyzovat podporu školy ţákům

 analyzovat spolupráci s rodiči a dalšími
institucemi



Evaluační metody, výstupy evaluace

 rozbor vyuţívání individuálních vzdělávacích plánů
 rozbor podpory ţákům se SPU
 provede výchovný poradce
 rozbor práce s talentovanými studenty
 provede výchovný poradce
 dotazník pro třídní učitele
 stanovena opatření na další období
 provádí vedení školy s výchovným poradcem
 rozbor zápisů třídních schůzek a způsobů řešení
připomínek
 provádí třídní učitelé
 rozbor spolupráce školy s ostatními institucemi
 stanovena opatření na další období
 provádí vedení školy
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11.4 Výsledky vzdělávání



Cíle

 posoudit výsledky vzdělávacího procesu v
oblasti vědomostí ţáků

 posoudit výsledky vzdělávacího procesu
v oblasti rozvoje klíčových kompetencí
 posoudit vliv pouţitých metod výuky pro
rozvoj klíčových kompetencí ţáků a jejich
znalostí
 posoudit vhodnost pravidel pro hodnocení
ţáků



Evaluační metody, výstupy evaluace

 rozbor výsledků maturitních zkoušek
 provádí třídní učitel maturitního ročníku a
předsedové PK
 rozbor úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na
VŠ
 provádí výchovný poradce
 dotazníkové šetření pro ţáky, rodiče a učitele
 stanoveny priority pro další období
 provádí vedení školy
 dotazníkové šetření pro ţáky, rodiče a učitele
 stanoveny priority pro další období
 provádí vedení školy
 schůze předmětových komisí
 provádí předsedové PK
 přijata opatření pro další období
 provádí vedení školy
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11.5 Řízení školy



Cíle



Evaluační metody, výstupy evaluace

 rozbor zápisů z porad pedagogické rady a
z provozních porad
 rozbor funkčnosti informačního systému školy
 analyzovat účinnost řídícího systému
 dotazník pro učitele
 rozbor plnění úkolů učitelů
 provádí vedení školy
 rozbor personálního stavu ve škole
 analyzovat personální situaci ve škole
 provádí vedení školy
 rozbor dalšího vzdělávání učitelů
 analyzovat profesní a odborný rozvoj učitelů  dotazníky učitelů
 provádí vedení školy
 rozbor přidělování odměn a osobních příplatků
 analyzovat systém odměňování učitelů
 dotazník pro učitele
 provádí vedení školy
 dotazníkové šetření pro ţáky, rodiče a učitele
 posoudit kvalitu práce vedení školy při
 stanoveny priority pro další období
organizaci výchovně vzdělávacího procesu
 stanoví vedení školy
11.6 Výsledky práce školy



Cíle

 posoudit výsledky práce školy za uplynulé
evaluační období
 posoudit dopady vnějších vlivů na výsledky
práce školy



Evaluační metody, výstupy evaluace

 dotazník vedení školy, učitelů, ţáků a rodičů
 provádí vedení školy
 rozbor výsledků práce školy
 provádí vedení školy
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Doplněk školního vzdělávacího programu č. 1 ze dne 1. 9. 2012

Doplněk školního vzdělávacího programu Moderní výuka
Program EU peníze školám nabídl základním školám unikátní moţnost čerpat peníze z fondů EU za zjednodušených podmínek. Naše škola této
příleţitosti vyuţila a v rámci svého projektu Moderní výuka bude nad rámec aktivit a hodinových dotací uvedených v tomto ŠVP realizovat
mimořádnou individualizaci výuky v těchto oblastech
 Čtenářská a informační gramotnost
 Výuka cizích jazyků
Individualizace výuky bude v konkrétních předmětech a ročnících realizována následovně:





32 individualizovaných hodin dějepisu pro tercii ve školním roce 2012/2013 v rámci povinně volitelného předmětu nazvaného Seminář z
dějepisu
32 individualizovaných hodin dějepisu pro kvartu ve školním roce 2013/2014 v rámci povinně volitelného předmětu nazvaného Seminář
z dějepisu
64 individualizovaných hodin anglického jazyka pro oktávu ve školním roce 2012/2013 v rámci povinně volitelného předmětu nazvaného
Anglická kultura – etiketa.
64 individualizovaných hodin anglického jazyka pro septimu a oktávu ve školním roce 2013/2014 v rámci povinně volitelného předmětu
nazvaného Doporučená četba v anglickém jazyce

Naše škola vítá moţnost tohoto mimořádného zkvalitnění výuky formou individualizace a pokusíme se ho maximálně vyuţít k rozvoji
kompetencí ţáků. Věříme, ţe prostředky z programu EU peníze školám tímto způsobem pomohou lépe naplnit cíle stanovené naším ŠVP.
Tato mimořádná individualizace výuky bude na naší škole probíhat od zahájení projektu dne 1. 9. 2012 aţ do jeho ukončení dne 31. 8. 2014.

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel školy

Dne: 1. 9. 2012
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Tematický a časový plán (EU-OPVK–ČG1/1)
Školní rok: 2012/2013
Vyučující: Danuše Švarzbergerová
Předmět: Seminář z dějepisu
Třída: Tercie
Tematický plán
o
o
o
o
o

Z historie Ţidlochovicka
Křesťanská a středověká Evropa
Počátky lidské společnosti
Objevy, dobývání, počátky nové doby
Z historie Ţidlochovicka

Časový plán
září
září
říjen
listopad – duben
květen – červen

Tematický a časový plán (EU-OPVK–ČG1/1)
Školní rok: 2013/2014
Vyučující: Danuše Švarzbergerová
Předmět: Seminář z dějepisu
Třída: Kvarta
Tematický plán
o
o
o
o
o

Z historie regionu ve 20. století
Modernizace společnosti
Moderní doba
Rozdělený a integrující se svět
Z historie regionu ve 20. století

Časový plán
září
říjen
listopad – duben
duben - květen
květen - červen
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Tematický a časový plán (EU-OPVK-Jaz1/1)
Škola:
Třída:
Předmět:
Materiál:
Vyučující:
Školní rok:
Týdenní dotace:

Gymnázium Ţidlochovice
Oktáva
Anglická kultura – etiketa (EU-OPVK- Jaz1/1)
Debrett´s New Guide to Etiquette and Modern Manners
Debora Zemenová
2012 / 2013
2 hodiny (64 hodiny celkem)

IX.

téma

Komunikace

X.

téma

Chování doma

XI.

téma

Společenské akce

XII.

téma

Mezilidské vztahy

I.

téma

Jídlo a pití

II.

téma

Cestování

III.

téma

Ţivotní mezníky

IV.

téma

Chování na pracovišti

V.

téma

Opakování
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Tematický a časový plán (EU-OPVK-Jaz1/2)
Škola:
Třída:
Předmět:
Materiály:
Vyučující:
Školní rok:
Týdenní dotace:

Gymnázium Ţidlochovice
Septima a oktáva
Doporučená četba v anglickém jazyce
8 titulů ze seznamu doporučené četby k maturitě (díla napsaná v originále anglicky)
Debora Zemenová
2013 / 2014
2 hodiny (64 hodin celkem)

IX.

téma

Deathof a Salesman

X.

téma

Animal Farm

XI.

téma

TheOld Man and theSea

XII.

téma

Pygmalion

I.

téma

WutheringHeights

II.

téma

On theRoad

III.

téma

Lolita

IV.

téma

Romeo and Juliet
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Doplněk školního vzdělávacího programu č. 2 ze dne 1. 9. 2014
Statutárním zástupcem školy byla od 1. 9. 2014 jmenována Mgr. Hana Ţampachová

Doplněk školního vzdělávacího programu č. 3.1 ze dne 1. 9. 2015
Od školního roku 2015/2016 se mění nabídka volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku.
Ve školním roce 2015/2016 (přechodné období) je nabídka volitelných předmětů následující:
Nabídka volitelných předmětů:

3. ročník – Seminář z výtvarné výchovy, Cvičení z matematiky
4. ročník – Cvičení z matematiky, Cvičení z chemie

Od školního roku 2016/2017 je nabídka volitelných předmětů následující:
Nabídka volitelných předmětů:

3. ročník – Seminář z výtvarné výchovy, Cvičení z matematiky
4. ročník – Seminář z českého jazyka, Cvičení z chemie
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Seminář z českého jazyka a literatury - kvarta (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



30-35 hodin

Rozvoj čtenářské gramotnosti
a kritického myšlení





OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti
- porozumění textu, vyhledávání
informací a hlavní myšlenky textu,
argumentace (Věznice, Klokan,
Karlštejn, Habsburk, Chladnička,
Nagano, Písmo, Moderní technologie,
Hudební hitparáda, Alkohol, Hudson,
Karetní hra, Kriminalita, Sladké
mámení, Věnečky, Pervitin, Knihovna,
Rozhovor).
Úlohy pro rozvoj kritického myšlení čtení s předvídáním, čtení s
předpovědní tabulkou, debata s
autorem, podvojný deník, čtení v rolích,
řízené čtení.
Tematické okruhy Člověk a lidé,
Člověk a příroda, Člověk a umění, Báje
a pověsti.

Ţák:









Zjistí a rozvíjí své čtenářské dovednosti.
Samostatně získává a zpracovává
informace z textu a ověřuje si celkové
porozumění a schopnost jeho interpretace.
Dokáţe zhodnotit text a nalézt souvislost
mezi ním a skutečností.
Umí pracovat s různými ţánry textu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení,
citovost, představivost a fantazii.
Individuálně proţívá slovesné umělecké
dílo a sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své
emocionální a estetické vnímání.
Chápe čtenářství jako nástroj zjišťování
vědomostí a dovedností pro ţivot.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dě, Ov, Bi. Ze
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.

Cvičení z matematiky - tercie (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO


4 – 6 hodin

Zlomky




OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

zlomky, smíšená čísla, periodická čísla,
sloţené zlomky
rozšiřování a krácení zlomků
sčítání, odčítání, násobení a dělení v mnoţině
racionálních čisel s vyjímkou periodických
čísel
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 počítá se zlomky, umí sčítat, odčítat, násobit a dělit
zlomky, ví, co jsou navzájem převrácená čísla

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Výpočty se zlomky zejména
v chemii, fyzice

4 – 6 hodin

4 – 6 hodin

4 – 6 hodin

4 – 6 hodin

Výrazy

Trojčlenka

Rovnice

Konstrukční úlohy





číselné výrazy
výrazy s proměnnou, dosazování do nich
sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů,
dělení mnohočlenu jednočlenem

 propočítává číselné výrazy s mocninami a
odmocninami
Úprava matematických
výrazů nejen v chemii a

umí poznat mnohočlen a jeho členy

mnohočleny sčítá, odčítá, násobí, dělí mnohočlen fyzice
jednočlenem



řešení přímé a nepřímé úměrnosti pomocí
trojčlenky
různé úlohy řešené trojčlenkoou, úlohy na
procenta




rozpozná přímou a nepřímou úměrnost
řeší tojčlenkou slovní úlohy







řeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav
provádí zkoušku
rozpozná počet řeření
rozumí zadání slovní úlohy
umí provést zápis slovní úlohy, sestavit rovnici a
vyřešit úlohu
rýsuje a rozpozná jednotlivé rovinné útvary
rýsuje hranoly ve volném rovnob. promítání
provádí rozbor konstrukční úlohy, zapisuje
postup konstrukce, podle něj rýsuje, rozezná
počet řešení úlohy a zkouškou ověřuje správnost
svého postupu







ekvivalentní úpravy rovnic
počet řešení rovnice
slovní úlohy řešné rovnicí




konstrukce jednotlivých rovinných útvarů
zobvolrazení hranolů ve volném
rovnoběţném promítání
mnoţiny bodů dané vlastnosti
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Řešení jednoduchých úloh
nejen v chemii a fyzice

F – vyjádření neznámé ze
vzorce
Široké uţití v mnoha dalších
oborech

Výchova k postupnému
řešení nejrůznějších
problémů

Doplněk školního vzdělávacího programu č. 3.2 ze dne 1. 9. 2015
Od školního roku 2015/2016 se v nabídce volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku vyššího stupně studia vynechává Seminář z českého jazyka
a do nabídky se nově zařazuje Latinský jazyk.

Latinský jazyk septima (2 hodiny týdně)
HODINOVÁ
DOTACE
8 hodin

8 hodin

8 hodin

TÉMA

UČIVO

-

výslovnost v latině
délkaslabiky a samohlásky
přehledlatinskýchkonjugací
slovnízásoba

-

Aeneas – cesta od
Tróje přes Afriku do
Itálie

-

1. konjugace (préz., impf., fut. aktiva i
pasiva)
neurčité slovesné tvary
substantiva 1. deklinace

-

Řečtí hrdinové a
bohové

-

tzv. „Řecké skloňování“
vybrané kapitoly z mytologie - Sisyfos,
Tantalos, Aeneas
substantiva 2. deklinace.

-

Latina a
moderníjazyky

-

-

-

-

-

-

Zaloţení Říma
8 hodin

Římané a další

-

zápor
adjektiva 1. a 2. deklinace
ResponsumLaconicum, Romulus a Remus
(text)

-

-

2. konjugace

-
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

ţák si osvojil základy tzv.
středoevropské výslovnosti
klasické latiny
ţák má přehled o systému
časování v latině

Čj, Inf, Ov, Aj

ţák umí poznat a vyčasovat
slovesa 1. konjugace
ţák umí poznat a časovat
podstatná jména 1. deklinace
ţák umí skloňovat podstatná
jména řeckého původu
ţák se seznámil s některými
základními postavami a příběhy
řecké mytologie
ţák umí skloňovat podstatná
jména 2. deklinace
ţák umí pracovat se záporem
v latině
ţák umí číst a interpretovat
jednoduchý školní text
ţák umí časovat slovesa dle 2.

Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Mediální výchova
Čj, Ze
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Čj, Ov
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a mezilidské
vztahy

Čj, Dě
Osobnostní a sociální výchova – okruh
komunikace
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Čj, Ov

8 hodin

národy střední Itálie

-

De Odysseo (text)
česká slova latinského původu

-

3. konjugace
předpony a předloţky
De rapinaSabinarum (text)

-

-

substantiva 3. deklinace
nepravidelnosti, řeckéskloňování
De aproCalydonio, De tempore aureo (texty)

-

Představy o smrti a
posmrtném ţivotě u
starověkých národů

-

adjektiva 3. deklinace
participium prézentu
ablativ časový
Iuppiterconvocatdeos, De inferis (texty)

-

Soudní a
politickéřečnictví Cicero

-

časováníslovesaesse a jehosloţenin
zájmenopřivlastňovací a zvratné
Diogenis responsum (text)

-

Římané a Kartaginci
8 hodin

8 hodin

8 hodin

8 hodin

Zlatývěkřímsképoezi
e

-

-

-

-

-

8 hodin

Osud a osudovost.
Antická tragédie na
příkladu díla Král
Oidipus.

-

stupňování adjektiv
ablativ srovnávací
genitiv celkový

-

-
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konjugace
ţák se seznámil na základě
latinského textu a referátů o tzv.
Trójském mytologickém okruhu

Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a mezilidské
vztahy

ţák umí časovat slovesa 3.
konjugace
ţák se seznámil na základě
latinského textu a referátu s mýty
o zaloţení Říma a jeho
nejstaršími dějinami

Čj, Ze

ţák umí skloňovat podstatná
jména dle 3. Deklinace
ţák se seznámil s Ovidiovým
dílem Proměny na základě
latinských i českých úryvků
z textu
ţák umí skloňovat přídavná
jména dle třetí deklinace
ţák se seznámil na základě textů
a referátů o smrti a Hádově
podzemní říši
ţák umí časovat základní
sponové sloveso esse i s jeho
četnými předponami
ţák se orientuje v systému
latinských přivlastňovacích a
zvratných zájmen
ţák umí stupňovat přídavná
jména a příslovce v latině
(pravidelná i nepravidelná)
ţák se seznámil s vývojem
recepce Sofoklova Oidipa
v českém kulturním prostředí

Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Čj
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Čj
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání
Multikulturní výchova
Čj, Inf, Ov, Aj
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Mediální výchova

Čj, Zsv,Dě,
Osobnostní a sociální výchova
Mezilidské vztahy
Komunikace

(překlady, div. nastudování)

Latinský jazyk oktáva (2 hodiny týdně)
HODINOVÁ
DOTACE
8 hodin

8 hodin

8 hodin

TÉMA

UČIVO

-

výslovnost v latině
délkaslabiky a samohlásky
přehledlatinskýchkonjugací
slovnízásoba

-

Aeneas – cesta od
Tróje přes Afriku do
Itálie

-

1. konjugace (préz., impf., fut. aktiva i
pasiva)
neurčité slovesné tvary
substantiva 1. deklinace

-

Řečtí hrdinové a
bohové

-

tzv. „Řecké skloňování“
vybrané kapitoly z mytologie - Sisyfos,
Tantalos, Aeneas
substantiva 2. deklinace.

-

Latina a
moderníjazyky

-

-

-

-

-

Zaloţení Říma
8 hodin

8 hodin

Římané a další
národy střední Itálie

-

zápor
adjektiva 1. a 2. deklinace
ResponsumLaconicum, Romulus a Remus
(text)

-

-

2. konjugace
De Odysseo (text)
česká slova latinského původu

-

-

-
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŢÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

ţák si osvojil základy tzv.
středoevropské výslovnosti
klasické latiny
ţák má přehled o systému
časování v latině

Čj, Inf, Ov, Aj
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Mediální výchova

ţák umí poznat a vyčasovat
slovesa 1. konjugace
ţák umí poznat a časovat
podstatná jména 1. deklinace

Čj, Ze
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

ţák umí skloňovat podstatná
jména řeckého původu
ţák se seznámil se základními
postavami řecké mytologie
ţák umí skloňovat podstatná
jména 2. deklinace

Čj, Ov

ţák umí pracovat se záporem
v latině
ţák umí číst a interpretovat
jednoduchý školní text
ţák umí časovat slovesa dle 2.
konjugace
ţák se seznámil na základě
latinského textu a referátů o tzv.

Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a mezilidské
vztahy

Čj, Dě
Osobnostní a sociální výchova – okruh
komunikace
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Čj, Ov
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání a mezilidské
vztahy

Trójském mytologickém okruhu
Římané a Kartaginci
8 hodin

8 hodin

8 hodin

Zlatývěkřímsképoezi
e

Představy o smrti a
posmrtném ţivotě u
starověkých národů

-

3. konjugace
předpony a předloţky
De rapinaSabinarum (text)

-

-

substantiva 3. deklinace
nepravidelnosti, řeckéskloňování
De aproCalydonio, De tempore aureo (texty)

-

-

adjektiva 3. deklinace
participium prézentu
ablativ časový
Iuppiterconvocatdeos, De inferis (texty)

-

-

-

-

ţák umí časovat slovesa 3.
konjugace
ţák se seznámil na základě
latinského textu a referátu s mýty
o zaloţení Říma a jeho
nejstaršími dějinami
ţák umí skloňovat postatná
jména dle 3. Deklinace
ţák se seznámil s Ovidiovým
dílem Proměny na základě
latinských i českých úryvků
z textu
ţák umí skloňovat přídavná
jména dle třetí deklinace
ţák se seznámil na základě textů
a referátů o smrti a Hádově
podzemní říši

Doplněk školního vzdělávacího programu č. 3.3 ze dne 1. 9. 2015
Od 1. 9. 2015 se změnil název školy na Gymnázium Ţidlochovice, příspěvková organizace.
Od 1. 9. 2015 se změnil mail – info@gymnzidlo.cz a webové stránky – www.gymnzidlo.cz.
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Čj, Ze
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Čj
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace a sebepoznání

Čj
Osobnostní a sociální výchova – okruhy
komunikace, sebepoznání
Multikulturní výchova

Doplněk školního vzdělávacího programu č. 4 ze dne 1. 9. 2016
Od školního roku 2016/2017 se v ročníku kvarty v předmětu občanská výchova nově zařazuje výuka Finanční gramotnosti.

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA




6 – 10 hodin

Člověk a svět práce








25 – 30 hodin

Státní hospodářství, finanční
gramotnost













Trh práce, volba profesní orientace,
zaměstnání, podnikání
Záchytná sociální síť.
Volba povolání.
Hledání zaměstnání, úřady práce.
Vyřizování záleţitostí na úřadu

Peněţní ústavy – aktivní a pasivní
operace, úročení
Hotovostní a bezhotovostní platby
Produkty finančního trhu
Rozpočet domácností
Smlouvy
Význam daní.
Nakupování, reklamace
Dovolená
Spoření a investice
Záchytná sociální síť
Podnikání /OSVČ
Národní hospodářství, státní rozpočet
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY

Posoudí své moţnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Vyuţije profesní a poradenské sluţby pro
výběr vhodného zaměstnání.
Prokáţe v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh
práce.

MAT, JČ, AJ,JN
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Osobnostní
rozvoj, Sociální rozvoj.
Člověk a svět práce, okruh
Svět práce – integrováno.

Uvede příklady peněţních ústavů v ČR
Rozliší typy plateb.
Vysvětlí zásady hospodaření domácností.
Umí popsat daňový systém ČR
Popíše postup při reklamaci výrobku nebo
sluţby.
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu dostávají občané.
Rozliší výhodné a nevýhodné investice,
dokáţe se orientovat v typech spoření.
Umí vyjmenovat typy ţivností a podmínky
jejich zaloţení.
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směřuje své výdaje.

MAT
Osobnostní a sociální
výchova, okruh Sociální
rozvoj a Osobnostní rozvoj.
Výchova demokratického
občana, okruh Občan,
občanská společnost a stát.




10 – 16 hodin

Stát a právo












4 – 6 hodin

Mezinárodní vztahy, globální svět





Odvětví práva, právní řád
Právní vztahy, fyzická a právnická
osoba.
Základní občanská práva.
Vlastnictví.
Smlouvy.
Orgány právní ochrany, správní řízení.
Občanské právní řízení, trestní řízení.
Děti a paragrafy.
Pracovní právo.
Účast občana na správě a řízení obce,
komunální volby.
Korupce a korupční jednání
Globalizace – včetně válek a terorismu
a moţnosti jejich řešení.
Obrana vlasti
Humanitární pomoc
Ekologické problémy

















Uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele.
Objasní význam právní úpravy důleţitých
vztahů.
Uvede příklady smluv.
Dodrţuje právní ustanovení.
Rozezná protiprávní jednání.
Objasní podstatu a protiprávnost korupce.
Vyloţí smysl voleb.
Uvede příklad korupčního jednání
Diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení
korupčního jednání v konkrétních situacích
Posoudí význam účasti ČR v zahraničních
misích.
Uvede příklady zahraničních misí
Objasní úkoly Armády ČR
Uvede povinnosti občana při obraně vlasti
Porovná projevy globalizace.
Uvede některé současné problémy ve světě.

Výchova demokratického
občana, okruh Občan a
občanská společnost a stát.
Osobnostní a sociální
výchova

ZE, BI
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech, okruh Jsme
Evropané, Objevujeme
Evropu a svět.

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel gymnázia

1. 9. 2016

Doplněk školního vzdělávacího programu č. 5 ze dne 1. 8. 2018
Ředitelem školy byl od 1. 8. 2018 jmenován Mgr. Jan Vybíral
Statutárním zástupcem školy byl od 1. 8. 2018 jmenován Mgr. Eduard Pataki
Mgr. Jan Vybíral, ředitel gymnázia

1. 8. 2018
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Doplněk školního vzdělávacího programu č. 6 ze dne 30.8. 2019
Od školního roku 2019/2020 se bude předmět „Seminář z českého jazyka literatury“ v kvartě a „Deskriptivní geometrie“ v septimě a oktávě učit
podle následujícího programu:
Seminář z českého jazyka a literatury - kvarta (1 hod. týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO



30-35 hodin

Rozvoj čtenářské gramotnosti,
mediální gramotnosti
a kritického myšlení






OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti
- porozumění textu, vyhledávání
informacía hlavní myšlenky textu,
argumentace (Věznice, Klokan,
Karlštejn, Habsburk, Chladnička,
Nagano).
Úlohy pro analýzu mediálních sdělení.
Úlohy pro rozvoj kritického myšlení čtení s předvídáním, čtení s
předpovědní tabulkou, debata s
autorem, podvojný deník,čtení v rolích,
řízené čtení.
Tematické okruhy Člověk a lidé,
Člověk a příroda, Člověk a umění, Báje
a pověsti.
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Ţák:









Zjistí a rozvíjí své čtenářské dovednosti.
Samostatně získává a zpracovává
informace z textu a ověřuje si celkové
porozumění a schopnost jeho interpretace.
Dokáţe zhodnotit text a nalézt souvislost
mezi ním a skutečností.
Umí pracovat s různými ţánry textu.
Rozvíjí své tvořivé a kritické myšlení,
citovost,představivost a fantazii.
Individuálně proţívá slovesné umělecké
dílo a sdílí čtenářské záţitky, rozvíjí své
emocionální a estetické vnímání.
Chápe čtenářství jako nástroj zjišťování
vědomostí a dovedností pro ţivot.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY

Dě, Ov, Bi. Ze
OSV: Mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická
etika.
VMEGS: Evropa a svět nás
zajímají.
MKV: Kulturní diference.
Lidské vztahy.
MV: Práce v realizačním
týmu, kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.

Deskriptivní geometrie septima (2 hodiny týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA

2-6 hodiny

Úvod do deskriptivní geometrie
(DG)





vývoj DG
úloha a význam DG
rovnoběţná a středová promítání

6-10 hodin

Stereometrie, volné rovnoběţné
promítání




základní poznatky ze stereometrie
volné rovnoběţné promítání




zná vývoj DG a je mu jasný jeho význam v praxi
rozumí rozdílu mezi rovnoběžným a středovým
promítáním a zná jejich základní vlastnosti



určuje vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin
v prostoru
sestrojuje průměty základních útvarů a těles
ve volném rovnoběžném promítání







40-50 hodin

Mongeovazobrazovací metoda 1










zobrazení bodu, přímky, roviny
polohové úlohy
metrické úlohy
zobrazení rovinných útvarů
osová afinita a kolineace
zobrazení hranolu, krychle a jehlanu;
rovinné řezy těchto těles a jejich vzájemná
poloha s přímkou
zavedení a uţití třetí průmětny
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zobrazuje základní prvky prostoru do dvou
navzájem kolmých průměten
sestrojuje sdružené průměty bodů, přímek a
rovin; ze zobrazených prvků určuje jejich polohu
v prostoru
určuje vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin
v prostoru
určuje vzdálenosti a odchylky dvou rovinných
útvarů
využívá třetí průmětnu pro zjednodušení
některých prostorových úloh
z daných prvků sestrojuje sdružené průměty
hranolu, krychle či jehlanu; určuje sdružené
průměty bodů na jejich plášti; umí sestrojit síť
těchto těles
sestrojuje rovinné řezy těles v základní poloze
(s podstavou v jedné z průměten) s využitím
afinity a kolineace
zjišťuje vzájemnou polohu přímky a tělesa
(hranolu, krychle, jehlanu), umí sestrojit jejich
průnik

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY



matematika (M) stereometrie



M - planimetrie,
stereometrie

Deskriptivní geometrie oktáva (2 hodiny týdně)

HODINOVÁ
DOTACE

TÉMA

UČIVO

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŢÁKA


10-14 hodin

Kuţelosečky





elipsa
hyperbola
parabola






15-20 hodin

Mongeova zobrazovací metoda 2




zobrazení kruţnice
zobrazení válce, kuţelu a koule; rovinné
řezy těchto těles a jejich vzájemná poloha
s přímkou








15-20 hodin

Lineární perspektiva






vznik a vývoj lineární perspektivy
volná a vázaná perspektiva
zobrazení hranatých těles
zobrazení architektury








formuluje ohniskové definice elipsy, hyperboly
a paraboly
ovládá bodové konstrukce kuželoseček
sestrojuje kuželosečky ze zadaných prvků
sestrojuje tečny ke kuželosečkám
z daných prvků sestrojuje sdružené průměty
válce, kuželu a koule; určuje sdružené průměty
bodů na jejich plášti
umí sestrojit síť válce a kuželu
sestrojuje rovinné řezy válce a kuželu v základní
poloze (s podstavou v jedné z průměten)
s využitím afinity a kolineace
sestrojuje rovinné řezy kulové plochy
zjišťuje vzájemnou polohu přímky a tělesa
(válce, kuželu, koule), umí sestrojit jejich průnik
zná vývoj lineární perspektivy v souvislosti
s vývojem výtvarného umění
dokáže zadat prvky lineární perspektivy
zobrazuje útvary v základní rovině
pomocí měřících bodů měří a nanáší vzdálenosti
na přímky
sestrojuje objekty ve svislé rovině
zobrazuje jednoduché prvky architektury
převádí sdružené průměty z Mongeovy
zobrazovací metody na obraz v lineární
perspektivě

MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
POZNÁMKY



M - kuželosečky



M - stereometrie,
kuželosečky




M - stereometrie
VV - malířství a
architektura
BI - fyziologie oka



Mgr. Jan Vybíral, ředitel gymnázia

Dne 30. 8. 2019
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Doplněk školního vzdělávacího programu č. 7 ze dne 31. 8. 2020
Od školního roku 2020/2021 postupně přecházíme na nový Školní vzdělávací program: ŠVP GŢ 2020, který je zpracovaný v programu ČŠI
INSPIS.
Od 1. 9. 2020 se podle nového ŠVP GŢ 2020 budou učit třídy PRIMA a KVARTA kompletně a dále volitelné semináře v septimě a oktávě.
Od školního roku 2020 / 2021 se ve třídě TERCIE bude učit jako druhý cizí jazyk také španělština. ŠVP pro tento předmět je zapracován jiţ
v novém ŠVP GŢ 2020.

Mgr. Jan Vybíral, ředitel gymnázia

Dne 31. 8. 2020

Doplněk školního vzdělávacího programu č. 8 ze dne 30. 9. 2020
Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušnou vyhláškou MŠMT.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Forma a organizace společné části je stanovena platnou legislativou pro dané období.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z Českého jazyka a literatury (ČJaL) a, pokud si ţák ve společné části maturitní zkoušky
zvolil Cizí jazyk (CJ), ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek. Profilové zkoušky
z ČJaL a z CJ se konají vţdy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Seznam předmětů, z nichţ ţák můţe konat povinné i nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat těchto zkoušek,
zveřejní pro příslušné období ředitel školy.
Mgr. Jan Vybíral, ředitel gymnázia

Dne 30. 9. 2020
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