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5.4 Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň:
Vyučovací předměty: Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka,
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do
historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti;
utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně
se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se
vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich.
Obsahové vymezení předmětů
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických
okruhů:
Místo, kde žijeme – žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí
v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové a zajímavé věci a
bezpečně se v tomto světě pohybovat, nedílnou součástí je i dopravní výchova.
Lidé kolem nás – žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen.
Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci
vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci
a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Rozmanitost přírody – žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí
se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou
vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou
všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a
velmi obtížně obnovovat.
Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé
bytosti, která má své biologické a fyziologické potřeby a funkce. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a
mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního
režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.
Organizační vymezení předmětu
Podmínkou úspěšné práce v tomto předmětu je propojení teorie s reálným životem. K tomu
významně přispívá i osobní příklad učitele. Opět zde má zásadní roli individuální přístup
pedagoga k žákovi. Předmět dává dostatek prostoru pro netradiční formy výuky, pro změny
vyučovacích prostor, pro tvůrčí fantazii každého učitele. Rozsah a hloubku výkladu si určuje
vyučující podle aktuálních poznávacích schopností žáků. Učivo je vybíráno s ohledem na
konkrétní podmínky i potřeby dětí. Pro oživení zařazujeme:
 vycházky do okolí školy
 vycházky do centra města
 pokusy a pozorování
 práci s obrázky, dle možností i v učebně informatiky nebo ICT
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 referáty, projekty, soutěže, hry
 skupinovou práci i frontální výuku
 práci ve skupinách s diferencovaně zadávanými úkoly.
Výuka probíhá ve třídách, učebně ICT, výjimečně mimo budovu školy – v přírodě, kině,
divadle, na výstavách, v muzeích, u pamětihodností. Vzdělávací oblast je rozdělena do tří
vyučovacích předmětů – Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy. Předmět Prvouka se vyučuje
v 1., 2., 3. ročníku. Předměty Přírodověda a Vlastivěda se vyučují ve 4. a 5. ročníku.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci
především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší
modelové situace atd.
Časová dotace:
Prvouka – 1. - 3. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
Přírodověda – 4. ročník …2 (z toho 1 disponibilní), 5. ročník … 1 vyučovací hodina týdně
Vlastivěda – 4. - 5. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli
uspět:
 k poznávání podstaty i příčin nemocí
 k upevňování preventivního chování
 k orientaci ve světě informací
 k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
Učitel:
 pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
 motivuje žáky pro celoživotní učení
 pomáhá žákům formulovat správné závěry a učí žáky užívat různé informační zdroje
(encyklopedie, časopisy, internet atd.).
Učitel vede žáky k (ke):
 soustavnému pozorování jevů v přírodě; žáci zaznamenávají a vyhodnocují svá
pozorování
 nalézání souvislostí mezi jevy v přírodě, z pozorování a znalostí činí žáci závěry
 cílevědomému pozorování, k nalézání souvislostí mezi pozorovanými jevy
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky k (ke):
 účelnému rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
 poznávání a ovlivňování jejich jedinečnosti
Učitel:
 pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
 učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., žáci využívají různých
informačních zdrojů
 s žáky hodnotí problém, ti hledají různé způsoby řešení problému, vybírají optimální
řešení a řešení správně formulují
 ověřuje si, zda žáci pochopili problém
 zařazuje úkoly, při kterých mohou žáci sami objevit řešení, pomáhá volit optimální
variantu řešení, vede žáky ke správné formulaci závěru a ke správnému hodnocení
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Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky k (ke):
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a
bezkonfliktní komunikaci
 pojmenovávání pozorované skutečnosti a k jejímu zachycování ve vlastních projevech,
názorech a výtvorech
 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 užívání správné terminologie, rozšiřování slovní zásoby, věcnému a jazykově
správnému vyjadřování
 naslouchání ostatním a vhodnému reagování, dodržování pravidel komunikace
 věcnému, logickému a souvislému vyjadřování myšlenek, poznatků
 schopnosti naslouchat a vhodně reagovat, dbá na dodržování pravidel slušné
komunikace
Učitel:
 motivuje žáky, aby si rozšiřovali slovní zásobu v osvojovaných tématech
 podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci,
vzájemnému naslouchání a zdůvodňování závěrů, aby si vzájemně radili a pomáhali
 vyžaduje užívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky k (ke):
 respektování názoru ostatních, vhodnému reagování na ně
 ochotě pomoci, k dovednosti vhodně argumentovat
Učitel:
 praktikuje s žáky práci ve skupině, žáci efektivně spolupracují na řešení problému, učí
se respektovat názory druhých, přispívají a zapojují se do diskuse
 učí žáky věcně argumentovat, vede žáky ke správné sebeevaluaci a oceňování
vlastních názorů
 hodnotí práci podle stanovených pravidel, jak žáci spolupracují s ostatními, pomáhají si
a umí o pomoc požádat
 vyžaduje dodržování stanovených pravidel
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a učit se pracovat v týmu
Kompetence občanské
Učitel vede žáky k (ke):
 ohleduplnosti, toleranci, empatii, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 respektování názorů a potřeb ostatních; žáci jsou ohleduplní a tolerantní
 dodržování pravidel slušného chování a zásad správného chování v přírodě, formování
vůle a charakteru, jsou si vědomi vlastní zodpovědnosti za své chování
Učitel:
 vytváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
 motivuje žáky k hledání možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody a vede žáky k
respektování pravidel
 buduje u žáků pozitivní vztah k přírodě, vede žáky k zodpovědnosti za jejich chování a
jednání
 podněcuje poznávání a chápání etnologických rozdílů mezi skupinami i jedinci
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Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k (ke):
 dodržování stanovených postupů, vede žáky k osvojení správných pracovních návyků,
dbá na dodržování pravidel bezpečné práce
 správnému používání pomůcek, vybavení a techniky
Učitel:
 umožňuje žákům experimentovat, pozorovat
 stanovuje pravidla k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové
činnosti
 učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení, zohledňuje soudobý stav
poznání a technický rozvoj
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očekávané výstupy RVP

- vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším
okolí
- rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků
I jiných lidí, jejich přednostem
i nedostatkům

- odvodí význam a potřebu
různých povolání a pracovních
činností

Období :
1.

Předmět :
Prvouka

Oblast :
Člověk a jeho svět
učivouručiov
školní výstupy
školní výstupy
Místo, kde žijeme
- orientuje se v nejbližším okolí školy
- bezpečně se orientuje v budově školy
- zná cestu do školy a zpět
- zná jméno ředitele školy a třídní učitelky
- chová se ukázněně ve škole i mimo školu
Lidé kolem nás
- rozlišuje základní příbuzenské vztahy
- zná rozdělení rolí v rodině, pojmenovává
základní povinnosti a úkoly členů rodiny
- uplatňuje vhodné chování v rodině
i ve škole
- svěřuje se s problémy ve škole i
mimo školu
- zná a chápe nejrozšířenější činnosti
lidí - práci, zábavu, umění, cestování,
nakupování, získávání informací,…
- rozlišuje kladné a záporné vlastnosti,
aktivně používá pravidla slušného
chování
- zná význam běžně užívaných nástrojů
a přístrojů v domácnosti
- dokáže vyjmenovat některá zaměstnání
a povolání
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ročník

průřezová témata

- škola
- domov

- rodina

OSV
- poznávání lidí
- mezilidské vztahy

1.

- soužití a chování lidí

- práce a volný čas
- suroviny a výrobky
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.

očekávané výstupy RVP

- využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

- uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí;
na příkladech porovnává
minulost a současnost
- pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních
obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

školní výstupy

učivo

Lidé a čas
- rozlišuje roční období a umí popsat změny
v přírodě, určuje měsíce, týdny, dny
- určuje čas podle hodin
- dodržuje základní pravidelné činnosti
denního režimu
- používá kalendář
- zná některé vánoční a velikonoční zvyky
a tradice

ročník

- orientace v čase a časový
řád

- oslava Vánoc, Velikonoc

1.
Rozmanitost přírody
- charakterizuje čtvero ročních období

- rovnováha v přírodě

- umí poznat nejznámější rostliny a živočichy
- určuje základní části těla živočichů
a rostlin
- umí pojmenovat zvířecí rodiny
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- rostliny, živočichové
- rovnováha v přírodě

průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.

očekávané výstupy RVP

- uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
- rozezná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná
místa pro hru a trávení volného
času, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníků
silničního provozu, jedná tak,
aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná
v případě potřeby požádá
o pomoc pro sebe i pro jiné,
ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek

školní výstupy

učivo

Člověk a jeho zdraví
- dodržuje zásady hygieny
- určí a pojmenuje části lidského těla
- zná zásady správné životosprávy výživu, vitamíny, odpočinek, spánek,
pitný režim,…
- zná zásady správného chování u lékaře
- zná názvy běžných onemocnění
- ví, co dělat v případě úrazu
- rozeznává nebezpečná místa ve
svém okolí
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ročník

- péče o zdraví, zdravá výživa
- osobní bezpečí
- situace hromadného ohrožení

- nemoc, úraz

- chování za mimořádných
situací

1.

průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.

očekávané výstupy RVP

- reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech
- vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším
okolí

- začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci
(městě)

školní výstupy

učivo

Člověk a jeho zdraví
- pozná základní dopravní značky
- umí používat pravidla chození po chodníku
a po silnici
- používá přechod pro chodce, reaguje na
semafor
- reaguje na pokyny dospělých při
mimořádných situacích
Místo, kde žijeme
- umístí v plánu města přibližně místo svého
bydliště a školy
- umí vysvětlit cestu na určené místo
- orientuje se v okolí školy a v budově školy
- dokáže vysvětlit pojem domov
- orientuje se v síti obchodů a služeb v obci,
komunikuje s prodavačem, umí zacházet
s přidělenými penězi
- dokáže popsat změny v nejbližším okolí,
v centru města
- pojmenuje nejdůležitější části obce, zná
umístění významných budov
- posuzuje okolní krajinu
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ročník

- bezpečná cesta do školy
a ze školy

1.
- ochrana člověka za
mimořádných situací

- obec, místní krajina
- škola
- domov

2.
- naše obec
- cesta do školy

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.

očekávané výstupy RVP

- rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků
I jiných lidí, jejich přednostem
i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu
různých povolání a pracovních
činností

- využívá časové údaje při
řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

- pojmenuje některé rodáky,
kulturní či historické památky,
významné události

školní výstupy

učivo

Lidé kolem nás
- rozlišuje základní i širší příbuzenské
vztahy
- rozlišuje role rodinných příslušníků
a vztahy mezi nimi
- pojmenuje a přiblíží profesi svých rodičů
- umí vysvětlit, v čem spočívají některá
povolání
- zná význam běžně užívaných výrobků,
nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti
- váží si výsledků práce své a jiných
- usiluje o dobré vztahy v třídním
kolektivu
Lidé a čas
- určuje přesný čas podle hodin
- poznává a prakticky využívá základní
časové jednotky
- rozlišuje minulost, přítomnost
a budoucnost
- orientuje se v čase - kalendářní a školí
rok, měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty
- seznámí se s nejvýznamnějšími postavami
českých dějin
- pozná významné památky a památky
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ročník

- rodina
- mezilidské vztahy
- chování lidí
- věci a činnosti kolem nás

MKV
- kulturní diference
- lidské vztahy

2.
- rodina
- orientace v čase a časový řád

- roční období
- lidé kolem nás

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Prvouka

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

regionu, interpretuje některé
pověsti nebo báje spjaté s místem,
v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost
a současnost
- pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních
obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy
u skupiny známých látek, určuje
jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů

školní výstupy

učivo

Období :
1.
ročník

Lidé a čas
v okolí bydliště

- zařadí podle kalendáře významné svátky,
dny a zvyky

- minulost, současnost,
budoucnost

- snaží se do svého volného času
zařadit rozmanité aktivní činnosti

- denní režim

Rozmanitost přírody
- rozliší rozmanitost života v jednotlivých
ročních obdobích

- rozliší nejznámější rostliny a živočichy
- pozná a pojmenuje plody běžných druhů
ovoce a zeleniny
- pojmenuje některá domácí, hospodářská
a volně žijící zvířata
- dokáže se ohleduplně chovat k přírodě
a ochraňovat ji
- chápe potřebu pravidelné péče o pokojové
rostliny
- seznámí se s nástroji na měření a vážení

161

- rovnováha v přírodě
- životní podmínky
- ochrana přírody
- rostliny, houby, živočichové
- ochrana přírody

- péče o pokojové rostliny
- váha, metr

2.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Prvouka

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP
- uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském
těle, projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
- uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
- chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná,
v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné
- ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek

školní výstupy

učivo

Člověk a jeho zdraví
- pojmenuje základní části lidského těla
- chápe změny lidského těla v průběhu
života
- zvládá a uplatňuje základní návyky
osobní hygieny
- rozpozná některé obvyklé příznaky běžných
nemocí
- dodržuje pitný režim, chápe pojem zdravá
strava
- rozeznává nebezpečná místa ve svém okolí
a uplatňuje způsoby bezpečného chování
- rozpozná, na koho se může obrátit v situaci
osobního ohrožení
- reaguje na pokyny dospělého při
mimořádných situacích
- pozná základní dopravní značky
- umí používat pravidla chození po
chodníku a po silnici
- používá přechod pro chodce, reaguje
na semafor
- dodržuje základní pravidla pro chodce
- rozlišuje dopravní prostředky
- pojmenuje základní části jízdního kola
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Období :
1.
ročník

- lidské tělo – stavba těla, základní
funkce a projevy
- péče o zdraví a zdravá výživa
- situace hromadného ohrožení

OSV
- rozvoj schopností
poznávání
- sebepoznání,
sebepojetí

- osobní bezpečí
- hygiena a čistota
- zdravý životní styl
- osobní bezpečí
- beseda s Policií ČR
- krizové situace
- vhodná a nevhodná místa pro
hru
- dopravní značky
- dopravní prostředky
- předcházení rizikovým situacím
v dopravě a dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)

průřezová témata

2.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

- vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na
určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
- rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost
- začlení svou obec (město)
do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci (městě)

- rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí,

školní výstupy
Místo, kde žijeme
- orientuje se v místě svého bydliště, v okolí
školy, v místní krajině
- seznámí se s plánem obce
- v přírodě se umí orientovat podle světových
stran
- pozoruje a popíše změny v okolí
- vyjádří různými způsoby krásu a rozmanitost
okolní krajiny
- zná významné budovy ve městě
- pojmenuje nejdůležitější části města
- rozliší, do kterého kraje ČR patří jeho bydliště
- seznámí se s vlastivědnou mapou ČR,
orientuje se na ní, zná sousední státy
- rozlišuje některé státní symboly naší vlasti
a vhodně se chová v situacích spojených
s jejich používáním
Lidé kolem nás
- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy
- rozlišuje role rodinných příslušníků vztahy
a vztahy mezi nimi
- chápe problémy dětí z neúplných rodin
rodin

jejich přednostem i nedostatkům
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Předmět :
Prvouka

Období :
1.

učivo

ročník průřezová témata

- domov
- škola
- krajina místní a okolní
- naše vlast
- proměny přírody
- místní krajina

- město, kde žiji
- naše vlast, státní symboly

- rodina
- soužití a chování lidí
- věci a činnosti kolem nás

OSV
- rozvoj schopností
poznávání
- sebepoznání a
sebepojetí
- poznávání lidí
- mezilidské vztahy
MKV
- kulturní diference
- lidské vztahy

3.

MDV
- fungování a vliv
médií ve společ.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Prvouka

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

- využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní
či historické památky, významné
události regionu, interpretuje
některé pověsti nebo báje spjaté
s místem, v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky
o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí na

školní výstupy

učivo

Místo, kde žijeme
- usiluje o dobré vztahy v kolektivu
- je tolerantní k přednostem i nedostatkům
ostatních
- rozliší nevhodné chování
- posoudí význam a potřebu některých povolání
- posoudí význam některých běžně
používaných přístrojů
- komunikuje pomocí telefonu
- rozpozná rozdíl mezi průmyslem a zemědělstvím
- rozliší přírodninu a lidský výtvor
Lidé a čas
- prakticky využívá základní časové jednotky
- orientuje se v čase

- pojmenuje některé události spjaté s místem,
v němž žije
- zná některé významné rodáky a předky, kulturní
nebo historické památky
- uvede některé báje a pověsti vztahující se k
lokalitě
- porovnává minulost a současnost - použití
předmětů denní potřeby, zvyky, tradice,…
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Období :
1.
ročník

- povolání
- pracovní činnosti

- orientace v čase a časový řád
- současnost a minulost v
našem životě
- pověsti, báje, mýty
- regionální památky

- minulost, současnost
a budoucnost

3.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

příkladech porovnává
minulost a současnost
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

- provádí jednoduché pokusy
u skupiny známých látek, určuje
společné a rozdílné vlastnosti
a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

Rozmanitost přírody
- vysvětlí základní rozdíl mezi živou
a neživou přírodninou
- rozliší nejznámější rostliny ze svého okolí
- pozná nejznámější jedlé a jedovaté houby
- vysvětlí rozdíl mezi výživou rostlin
a živočichů
- pojmenuje některá volně žijící a domácí
zvířata
- uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí
- zná základní rozdělení živočichů savci, ptáci, plazi, ryby,…
- má povědomí o ochraně životního prostředí
- umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé
vlastnosti a změny látek - barva, chuť,
rozpustnost, hořlavost apod.
- užívá vhodné pomůcky ke změření
délky, času, hmotnosti, objemu a
teploty
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- živočichové
- rostliny
- živá a neživá příroda
- podmínky pro život

3.

- látky a jejich vlastnosti

ENV
- ekosystémy
- základní podmínky
života
- vztah člověka k
prostředí
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.

učivo

ročník průřezová témata

očekávané výstupy RVP

- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
- uplatňuje základní hygienické, režimové
a jiné zdravotně preventivní návyky
s využitím elementárních znalostí o
lidském těle, projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
- chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná,
v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné
- ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek

školní výstupy
Rozmanitost přírody
- rozliší rozmanitost života v jednotlivých
ročních obdobích
Člověk a jeho zdraví
- určí a pojmenuje základní části lidského
těla, orientuje se v jejich funkci

- seznámí se s rolí muže a ženy při
početí a narození dítěte
- zvládá a uplatňuje návyky osobní
hygieny
- chrání zdraví své i ostatních vhodným
chováním a činnostmi
- dodržuje základní pravidla silničního
provozu
- odmítne komunikaci s neznámým
člověkem
- ošetří drobná poranění
- umí přivolat pomoc
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- rovnováha v přírodě
- životní podmínky
- ochrana přírody
- lidské tělo – stavba těla, základní
funkce a projevy, pohlavní rozdíly
mezi mužem a ženou
- zdravý životní styl
- základy sexuální výchovy,
partnerství, manželství, rodičovs.
- hygiena a čistota
- osobní bezpečí
- péče o zdraví
- krizová situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru
- návykové látky
- mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup
v případě ohrožení (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén);

3.
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Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

- uplatňuje základní pravidla
účastníků silničního
provozu

školní výstupy

Předmět :
Prvouka

Období :
1.

učivo

ročník průřezová témata

- pojmenuje rizika spojená s užíváním
požáry (příčiny a prevence
návykových látek
vzniku požárů, ochrana
- rozezná nebezpečná místa ve svém okolí
a evakuace při požáru);
- reaguje na pokyny dospělých při
integrovaný záchranný systém
mimořádných událostech
- pozná základní dopravní značky
- bezpečná cesta do školy
- umí používat pravidla chození po
a ze školy
chodníku a po silnici
- bezpečné chování v silničním
- používá přechod pro chodce, reaguje
provozu, dopravní značky
na semafor
- předcházení rizikovým situacím
- reaguje na pokyny dospělých při
v dopravě a dopravních prostřed.
mimořádných situacích
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3.
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Předmět :
Přírodověda

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP
- objevuje a zjišťuje propojenost
prvků živé a neživé přírody,
princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody
a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídá ním ročních období

školní výstupy

učivo

Rozmanitost přírody
- pozná vybrané rostliny podle vnější stavby
těla, jejich života a potřeb
- charakterizuje základní rozdíly mezi
dřevinami, bylinami, houbami

- rozliší nejznámější listnaté a jehličnaté
stromy, chráněné a jedovaté rostliny,
pozná okrasné, kulturní a plané rostliny,
uvede příklady praktického využití
hospodářsky významných rostlin

- zkoumá základní společenstva ve - pozná zástupce nejznámějších skupin
vybraných lokalitách regionů,
živočichů a určí je podle typických znaků,
zdůvodní podstatné vzájemné
způsobů života a potravy, dokáže rozdělit
vztahy mezi organismy a nachází
organismy do známých skupin
shody a rozdíly v přizpůsobení
organismu v prostředí
- porovnává na základě pozorování - posoudí význam zelených rostlin pro život
základní projevy života na konkrét- ostatních organismů, rozlišuje živočichy
ních organismech, prakticky třídí
podle základních rozdílů – savci, ptáci,
organismy do známých skupin,
plazi, ryby, obojživelníci, hmyz, zná
využívá k tomu i jednoduché klíče
a rozliší přírodní společenstva v okolí
a atlasy
školy a bydliště
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- rostliny, houby, živočichové – znaky
života, životní potřeby a projevy,
průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro
člověka
- rovnováha v přírodě - význam,
vzájemné vztahy mezi organismy,
přírodní společenstva, poznávání
a pozorování života v různých
biotopech - les, lidská obydlí, pole,
louky, voda a její okolí
- ohleduplné chování k přírodě
a ochrana přírody - ochrana a
tvorba životního prostředí, ochrana
rostlin a živočichů, změny v přírodě
během roku, přizpůsobení ročnímu
období
- vztahy mezi různými druhy
organismů, sledování a pozorování

Období :
2. období
ročník

průřezová témata
ENV
- ekosystémy
- základní podmínky
života
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- vztah člověka a
prostředí
MKV
- etnický původ

4.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Přírodověda

2. období

očekávané výstupy RVP

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

- využívá poznatků o lidském
těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem
s ohledem na oprávněné

školní výstupy

učivo

Rozmanitost přírody
- rozpozná některé příčiny porušování
rovnováhy v přírodě - škůdci, plevel,
objasní a porovná funkci různých
typů ekosystémů, zná vzájemný
vztah člověka a ekosystémů
- tvoří herbář rostlin z nejbližšího okolí
školy a svého bydliště, rozliší činnosti
člověka podporující nebo poškozující
jeho zdraví a prostředí, dokáže se
ohleduplně chovat k přírodě
a ochraňovat ji
Člověk a jeho zdraví
- zdraví a jeho ochrana, nemoci,
prevence, úrazy, hygiena, očkování,
smyslová ústrojí

- sestaví si pracovní a odpočinkový
režim, pohybový režim, duševní
hygiena, tělesně a smyslově
postižení
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ročník

- pozorování v přírodě, rozlišování
jednotlivých organismů, význam
přírodních celků

- příklady nejznámějších jarních
rostlin, význam přírodních celků
pro člověka

lidské tělo
- stavba těla
- životní potřeby člověka
- základní funkce a projevy
- pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou
- základy lidské reprodukce
- vývoj jedince
- péče o zdraví, zdravý životní styl denní režim, správná výživa, výběr
a způsoby uchování potravin, vhodná
skladba potravy, pitný režim

4.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Přírodověda

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Období :
2. období
ročník

Člověk a jeho zdraví
nároky jiných osob
- rozpozná život ohrožující zranění,
ošetří poranění a zajistí lékařskou
pomoc

- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožují cích zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události

- předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti
a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění,
ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví a orientuje
se v bezpečných způsobech

nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými
krví (hepatitida, HIV/AIDS)
- drobné úrazy a poranění
- prevence nemocí a úrazů
- první pomoc při drobných poraněních
- osobní, intimní a duševní hygiena
- osobní bezpečí - bezpečné chování
v rizikovém prostředí, silniční provoz
krizové situace - šikana, týrání,
zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích, odborná pomoc

- používá bezpečné způsoby chování
v silničním provozu v roli chodce
a cyklisty

- zvládá chování v situacích ohrožení zdraví
- zdraví a jeho ochrana

- návykové látky a zdraví – návykové
látky, hrací automaty a počítače
závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických medií

- dovede si poradit
- úrazy a jejich prevence
- přivolá první pomoc
- chápe význam dobrého soužití v rodině,
v partnerském vztahu, práva a povinnosti
a povinnosti členů rodiny, rozdíly

- úrazy dětí, poskytnutí první pomoci,
měření teploty, péče o nemocného
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- partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina,
vztahy v rodině, partnerské vztahy,

4.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

očekávané výstupy RVP
sexuálního chování mezi
chlapci a děvčaty v daném věku
- objevuje a zjišťuje propojenost
prvků živé a neživé přírody,
princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody
a činností člověka
- porovnává na základě pozorování
základní projevy života
na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu
i jednoduché klíče a atlasy
- zkoumá základní společenstva
ve vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí

Období :
2. období

Předmět :
Přírodověda

Oblast :
Člověk a jeho svět
školní výstupy
Člověk a jeho zdraví
mezi dívkou a chlapcem
Rozmanitost přírody
- umí zjistit propojenost prvků živé a neživé
přírody, zná princip rovnováhy v přírodě,
dokáže porovnat na základě vlastního
pozorování základní projevy života
některých organismů
- dokáže rozdělit organismy do známých
skupin pomocí jednoduchých klíčů a
atlasů, posoudí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a jejich možné dopady
na životní prostředí i zdraví člověka,
dokáže poukázat na změny a některé
problémy, přispět ke zlepšení životního prostředí svého okolí
- dokáže se ohleduplně chovat k přírodě a
ochraňovat ji, umí najít shody a rozdíly v
přizpůsobování organismů prostředí,
ve kterém žijí, vysvětlí vzájemné vztahy
mezi nimi
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učivo

ročník

etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality

4.

- životní podmínky - rozmanitost
podmínek života na Zemi, význam
ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva
a živočišstva, počasí a podnebí podnebné pásy
- rostliny, houby, živočichové - třídění
organismů podle znaků života,
životních potřeb a projevů, průběhu
a způsobu života, výživy, stavby
těla, význam v přírodě a pro člověka

- ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody - ochrana a tvorba
životního prostředí, ochrana rostlin
a živočichů, likvidace odpadů,
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi
ekologické katastrofy, úloha Z00
a botanické zahrady v ochraně
přírody

průřezová témata

ENV
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- vztah člověka
a prostředí

5.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

očekávané výstupy RVP

Období :
2. období

Předmět :
Přírodověda

Oblast :
Člověk a jeho svět
školní výstupy

učivo

- vysvětlí na základě elementárních - vysvětlí důsledky pohybu Země a Slunce
poznatků o Zemi jako součásti
pro život na Zemi, využívá poznatků o
vesmíru souvislost s rozdělením
pohybech Země k objasnění střídání dne
času a střídáním ročních období
a noci a změn ročních období, umí vyjádřit
příslušnost planety Země ke sluneční
soustavě a k vesmíru, změří základní
veličiny pomocí jednoduchých přístrojů
a nástrojů, rozpozná kladku, páku či
nakloněnou rovinu, rozpozná skupenství
látek a jejich změny
- založí jednoduchý pokus,
- umí založit jednoduchý pokus, připraví
naplánuje a zdůvodní postup,
a objasní postup, vyhodnotí a vysvětlí
vyhodnotí a vysvětlí výsledky
výsledky pokusu a jeho pozorování popíše
pokusu
slovy nebo zaznamenává kresbou,
- rozliší základní prostředky masové
komunikace - tisk, rozhlas, televize,
internet a využívá je pro svou potřebu,
poučení, zábavu
Člověk a jeho zdraví
- využívá poznatků o lidském těle
- pojmenuje hlavní části lidského těla
k vysvětlení základních funkcích
- nejdůležitější ústrojí, orgány a orgánové
jednotlivých orgánových soustav
soustavy a vysvětlí jejich základní funkce,
a podpoře vlastního zdravého
učí se zdravému způsobu života na
Způsobu života
základě znalostí o lidském těle
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- vesmír a Země - sluneční soustava,
den a noc, roční období,
rizika v přírodě – rizika spojená
s ročním obdobím se sezónními
činnostmi, význam Slunce pro živé
organismy, zemská přitažlivost,
magnetismus, magnetické póly,
látky a jejich vlastnosti - třídění,
změny a skupenství - výroba skla,
papíru, plastů, měření veličin užívání základních jednotek,
účinky síly - páka, kladka, elektrický
proud
- informační technika - vývoj některých
technických předmětů, prostředky
masové komunikace

- lidské tělo - životní potřeby a projevy,
základní stavba a funkce, pohlavní
rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce, vývoj
jedince

ročník

5.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Přírodověda

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

- rozlišuje jednotlivé etapy lidské
života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
- rozpozná život ohrožující zranění,
ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví a orientuje
se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku
- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události
- vnímá dopravní situaci, správně jí
vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec
- předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby

školní výstupy

učivo

Člověk a jeho zdraví
- zná jednotlivé etapy lidského života
a vývoj dítěte před a po jeho narození,
umí si rozvrhnout učení, práci, zábavu
a odpočinek podle vlastních potřeb
a dokáže brát ohled na nároky jiných
osob, umí uplatnit hygienické
a preventivní postupy, které souvisí
s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
- dokáže ošetřit drobná poranění
a přivolat lékařskou pomoc, umí se
ohleduplně chovat k druhému pohlaví
a zná způsoby bezpečného sexuálního
chování v daném věku

- zvládá jednoduché způsoby odmítání
návykových látek v modelových
situacích, umí se zachovat v modelových situacích osobního, cizího i
hromadného ohrožení
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Období :
2. období
ročník

- péče o zdraví, zdravý životní styl denní režim, správná výživa, výběr
a způsoby uchování potravin, vhodná
skladba potravy, pitný režim
nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými
krví (hepatitida, HIV/AIDS)
- drobné úrazy a poranění
- prevence nemocí a úrazů
- první pomoc při drobných poraněních
- osobní, intimní a duševní hygiena
- partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina,
vztahy v rodině, partnerské vztahy,
etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality
- návykové látky a zdraví – návykové
látky, hrací automaty a počítače
závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických medií

5.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Přírodověda

2. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Člověk a jeho zdraví
odmítání
návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti
a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou
- zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě
a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví
člověka podporovat nebo
poškozovat

- přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, čísla
tísňového volání, správný způsob volání
na tísňovou linku
- vymezí a aplikuje vhodné chování
člověka k člověku a okolnímu prostředí
- rozpozná správné ekologické chování
v daném prostředí
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- správná životospráva, ekologie,
zájem o různá přírodní společenství,
pomoc při řešení různorodých
problémů

5.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

2. období

očekávané výstupy RVP
- určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem
ke krajině a státu

školní výstupy

učivo

Místo, kde žijeme
- určuje hlavní světové strany s pomocí
kompasu, buzoly a přírodních jevů

- určí světové strany v přírodě
i podle mapy, orientuje se podle
nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě

- seznámí se s orientací – mapa, plán,
rozumí jejich obsahu, grafice
a vysvětlivkám, orientuje se na mapě
ČR, popíše polohu místní krajiny

- rozlišuje mezi náčrty, plány
a základními typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy
a polokoulí
- vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického
politického, správního
a vlastnického

- rozlišuje mezi plány a základními
typy map, určí některá významná
místa a města v regionu, informuje
ostatní o jejich zajímavosti

- vysvětlí pojmy vlast, vlastenectví,
porovnává rozlohu a polohu ČR
v Evropě vzhledem k sousedním
státům

ročník

průřezová témata

- okolní krajina - pozorování
a popis krajiny v terénu, čtení
z plánu a turistické mapy, orientační
body a linie, světové strany
- regiony ČR - zeměpisná poloha,
rozloha, členitost a přírodní poměry
v ČR, Praha a vybrané oblasti ČR,
surovinové zdroje

- mapy obecně zeměpisné a tematické
- obsah, grafika, vysvětlivky

- vlast, vlastenectví
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4.
Vý-de-o
- občanská společnost a
škola
- občan, občanská
společnost a stát
- formy participace občanů
v politickém životě
- principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Vlastivěda

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

- zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich
význam
- vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci
(městě)

školní výstupy
Místo, kde žijeme
- využívá své vlastní zkušenosti
a poznatky pro poznávání jiných
národů, vyjmenuje různé menšiny
žijící v naší vlasti, poznává a toleruje
odlišnosti jiných národnostních,
etnických a náboženských skupin

Lidé kolem nás
- na základě vlastních zkušeností
vysvětlí pojem mezilidské vztahy
- uvědomí si důležitost dodržování
pravidel soužití ve škole, v rodině,
obci, městě, aktivně se zapojí do
třídní nebo školní samosprávy, ví,
které zájmové kroužky existují na
škole a zapojuje se i do jejich
činnosti

učivo

Období :
2. období
ročník

průřezová témata

- poznávání jiných národů

- naše vlast - základy státního zřízení
a politický systém ČR, státní správa
a samospráva, státní symboly,
Armáda ČR
- rodina - postavení jedince v rodině,
role členů rodiny, příbuzenské
a mezigenerační vztahy, život
a funkce rodiny, práce fyzická
a duševní, zaměstnání, soužití lidí
- mezilidské vztahy, komunikace,
principy demokracie, obchod, firmy,
zájmové spolky, politické strany,
církve, pomoc nemocným, sociálně
slabým, společný „evropský dům“
- chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování, ohleduplnost,
etické zásady, zvládání vlastní
emocinality, rizikové situace, rizikové
chování, předcházení konfliktům
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4.

OSV
- hodnoty, postoje,
praktická etika

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Vlastivěda

Oblast :
Člověk a jeho svět
očekávané výstupy RVP

- rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, obhájí a odůvodní své
názory, připustí svůj omyl,
dohodne se na společném
postupu a řešení

- rozpoznává ve svém okolí jednání
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy
- orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích, odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
- poukáže v nejbližším
společenském a přírodním
prostředí na změny

školní výstupy
Lidé kolem nás
- dovede rozlišit správné a nesprávné
jednání, snaží se o spravedlivé
hodnocení druhých, ale dovede přijmout kritiku druhých, dokáže se
dohodnout na společném řešení,
učí se základním pravidlům
slušného chování
- chápe správně pojem demokracie,
snaží se o sebepoznání a poznání
druhých, uvědomuje si podstatu
šikany, týrání, vydírání …….
a následků pro obě strany
- zná práva a povinnosti žáků školy,
pracuje se Slabikářem dětských práv
- vysvětlí na jednoduchých příkladech
z vlastní zkušenosti soukromé,
veřejné, osobní a společné vlastnictví, zná hodnotu peněz a používá je
v běžných situacích, uvede na základě
vlastních zkušeností měny jiných
států
- všímá si prostředí v regionu, sleduje
média a dovede vybrat z regionálních
deníků zprávy, které se týkají

učivo

Období :
2. období
ročník

průřezová témata

- právo a spravedlnost - základní
lidská práva a práva dítěte, práva
a povinnosti žáků školy, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana
občanů a majetku, včetně nároku
na reklamaci soukromého,
vlastnictví, duševních hodnot

4.
- vlastnictví - soukromé, veřejné,
osobní, společné, hmotný a
nehmotný majetek, rozpočet,
příjmy a výdaje domácnosti,
hotovostní a bezhotovostní forma
peněz, způsoby placení, banka jako
správce peněz, úspory, půjčky
- kultura, podoby a projevy kultury,
kulturní instituce, masová kultura
a subkultura, základní globální

177

MKV
- princip sociálního smíru
a solidarity
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

2. období

očekávané výstupy RVP

a některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

- pracuje s časovými údaji
a využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději
a mezi jevy
- využívá archivů, knihoven,
sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro
pochopení minulosti, zdůvodní
základní význam chráněných
částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé
a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních
specifik

školní výstupy
Lidé kolem nás
zhoršení životního prostředí, navrhne
zlepšení životního prostředí ve třídě,
škole, okolí školy…, aktivně se podílí
na jeho realizaci
Lidé a čas
- orientuje se na časové přímce,
rozpozná základní druhy historických
pramenů - hmotné, písemné, ústní
a způsoby jejich získávání
- pojmenuje některé prameny, kde se
může o historii země, regionu dovědět
a využívá je, chápe význam ochrany
kulturního a historického dědictví

- získává informace o některých
českých osobnostech a jejich
činnostech, kterými obohatily naši
kulturu

učivo

ročník

problémy - významné sociální problémy, pr.konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální
problémy přírodního prostředí
- orientace v čase a časový řád dějiny jako časový sled událostí
- letopočet, časová přímka
- kalendář
- současnost a minulost v našem
životě - nejstarší dějiny naší země
- do konce 18.st., státní svátky
a významné dny

- báje, mýty, pověsti - pověsti a báje
jako prostředek k probuzení zájmu
o dějiny národa, historické
prameny a způsoby poznávání
minulosti
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očekávané výstupy RVP

- srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území
v minulosti a současnosti s
využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků
a významných dnů
- určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem
ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě
i podle mapy, orientuje se podle
nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány
a základními typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách

Období :
2. období

Předmět :
Vlastivěda

Oblast :
Člověk a jeho svět
školní výstupy

učivo

Lidé a čas
- pojmenuje rozdíly ve způsobu bydlení
života rodiny, společnosti dnes a dříve,
uvede některé báje a pověsti vztahující
se k historii naší země
- vysvětlí historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Místo, kde žijeme
- poznává místní krajinu, region

- orientuje se na mapě světa – světadíly,
oceány, vyhledává na mapě střední
Evropy sousední státy ČR a určí jejich
hlavní města, geografickou polohu
podle světových stran vzhledem k ČR
- orientuje se v rozdílnosti jednotlivých
odlišností mezi typy map, náčrtů
a plánů
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ročník

průřezová témata

4.
- státní svátky , významné dny

- regiony ČR - hospodářství ČR,
zemědělská a průmyslová výroba,
služby a obchod, cestovní ruch,
doprava
- najde a ukáže konkrétní hlavní
města na mapě a užívá získané
informace, mapy obecně zeměpisné
a tematické - obsah, grafiku,
vysvětlivky
- Evropa a svět - základní orientace
na mapě Evropy a světa, kontinenty,
evropské státy, EU, cestování,
velké cesty a objevy

5.
EgeS
- Evropa a svět nás
zajímá
- objevujeme Evropu a
svět
- jsme Evropané
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očekávané výstupy RVP

Období :
2. období

Předmět :
Vlastivěda

Oblast :
Člověk a jeho svět
školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

Místo, kde žijeme
a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
- rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich
význam
- zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovnává
způsob života a přírodu
v naší vlasti i v jiných zemí
- vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci
(městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi
lidmi, obhájí a odůvodní své
názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném
postupu a řešení

- rozlišuje orgány státní moci, které se
podílejí na řízení státu, státní symboly

- naše vlast - státní samospráva,
základy státního zřízení a politického
systému ČR, státní symboly,
armáda ČR

Vý-de-o
- občanská společnost a
škola
- principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování

- čerpá z vlastních zkušeností a zážitků
- besedy, diskuse

5.

Lidé kolem nás
- rozpozná rozdělení rolí v rodině
a povinnosti členů rodiny, zhodnotí
své názory a názory jiných

- vhodně uplatňuje vlastní práva a přitom
nepoškozuje práva jiných žáků
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- soužití lidí - mezilidské vztahy,
komunikace, obchod, firmy, zájmové
spolky, politické strany, církve,
národnostní menšiny, pomoc
nemocným, sociálně slabým
společný „evropský dům“
- principy demokracie
- chování lidí - pravidla slušného
chování
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

2. období

očekávané výstupy RVP

- rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která se
už tolerovat nemohou
a která porušují základní
lidská práva nebo
demokratické principy

školní výstupy

učivo

ročník

Lidé kolem nás
- rozliší jednání, které ohrožuje práva
- právo a spravedlnost - základní
druhých nebo je protiprávní,
lidská práva a práva dítěte, práva
a upozorní na ně
a povinnosti žáků školy, protiprávní
- vyjmenuje různé menšiny žijící
jednání, právní ochrana občanů
v naší zemi
a majetku, soukromého vlastnictví,
- toleruje odlišnosti jiných národnostních,
duševní hodnoty
etnických a náboženských skupin
- odívání, návštěvy kostelů, mešit apod.

- orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích, odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
- poukáže v nejbližším
společenském a přírodním
prostředí na změny a některé
problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

- vlastnictví - soukromé, veřejné,
osobní, společné, hmotný a
nehmotný majetek, peníze, kultura podoby a projevy kultury, masová
kultura a subkultura

- základní globální problémy významné sociální problémy,
problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální
problémy přírodního prostředí
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průřezová témata

MDV
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
- fungování a vliv
médií ve společnosti

5.
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očekávané výstupy RVP
- rozeznává současné a minulé
a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních
specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti
a současnosti s využitím
regionálních specifik
- pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti,
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních
památek
- objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků
a významných dnů

Období :
2. období

Předmět :
Vlastivěda

Oblast :
Člověk a jeho svět
školní výstupy

učivo

Lidé a čas
- orientuje se na časové přímce

ročník

- orientace v čase a časový řád dějiny jako časový sled událostí,
letopočet, časová přímka

- pojmenuje rozdíly ve způsobu bydlení
a života rodiny, společnosti dnes
a dříve

- současnost a minulost v našem
životě - novější české dějiny
od konce 18. století a současnost

- pojmenuje některé prameny, kde se
může dozvědět o historii země

- báje, mýty, pověsti - pověsti a báje
jako prostředek k probuzení zájmu
o dějiny národa
- regionální památky - péče o
památky, způsoby poznávání
minulosti, obory zkoumající historii,
historické prameny

- chápe význam ochrany kulturního
a historického dědictví

- uvede některé báje a pověsti vztahující
se k historii země, regionu
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- státní svátky a významné dny

5.

průřezová témata
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5.5 Č L O V Ě K A S P O L E Č N O S T
5.5.1 D Ě J E P I S
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku
2 hodiny týdně. Výuka probíhá v odborné učebně v rámci jedné třídy daného ročníku.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Dějepis směřuje k:
 rozvíjení vlastního historického vědomí
 vnímání obrazu hlavních vývojových linií
 získávání orientace v historickém čase
 pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
 chápání kulturní rozmanitosti světa
 utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět Dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
 Zeměpisem – orientace v prostoru, územní rozsah států
 Matematikou, Fyzikou, Přírodopisem, Chemií – vědecké poznatky, rozvoj vědy a
techniky
 Výtvarnou výchovou – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci
 Hudební výchovou – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé
 jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba
 Výchovou k občanství – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská
práva, volební systém
 Tělesnou výchovou – odkaz řecké kultury, olympijské hry
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
 OSV – komunikace, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení
problémů, kreativita
 Vý-de-o – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost,
tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus,
holocaust, ideologie
 EgeS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských
států, křížové výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení
Ameriky
 MKV – sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu, náš etnický původ,
předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita
 ENV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové
revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů
 MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
 vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je vede k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě
 operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádění věcí do souvislostí
 propojování poznatků do širších celků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
k utváření komplexnějšího pohledu na společenské a kulturní jevy
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Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k (ke):
 vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných,
podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomostí a dovedností
 samostatnému řešení problému
 volbě vhodných způsobů řešení
 kritickému myšlení, činění uvážlivých rozhodnutí a ke schopnosti obhájit je
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k (ke):
 formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu
 výstižnému, souvislému a kultivovanému písemnému i ústnímu projevu
 účinnému zapojení do diskuse, k obhajobě názorů a k vhodné argumentaci
 využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k (ke):
 podílu na utváření příjemné atmosféry v týmu
 přispívání do diskuse v malé skupině i k debatě celé třídy
 chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské
Učitel vede žáka k (ke):
 respektování přesvědčení druhých lidí, ocepenění si jejich vnitřních hodnot, ke
schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí
 odmítání útlaku a hrubého zacházení, uvědomování si povinnosti postavit se proti
fyzickému i psychickému násilí
 chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k (ke):
 nalezení způsobů, jak využívat znalostí získaných ve škole i mimo ni pro svůj další
rozvoj
 orientaci v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- uvede konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
- uvede příklady zdrojů informací
o minulosti; pojmenuje instituce,
kde jsou tyto zdroje shromažďovány
- orientuje se na časové ose
a v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy v chronologickém
sledu

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

školní výstupy

učivo

průřezová témata

Úvod do vyučování dějepisu

- vysvětlí smysl historického
zkoumání
- dá příklad historických pramenů,
vysvětlí poslání a hlavní úkoly
archivů, muzeí, knihoven, galerií
- orientuje se na časové ose
(rozlišuje pojmy rok, století, tisíciletí,
počítání př. naším letopočtem, … )
a v historické mapě
- objasní dvě základní varianty vzniku
člověka
- vyjmenuje vývojové stupně člověka
- popíše život člověka v paleolitu
(způsob obživy, výroba nástrojů,
život v tlupě, myšlení, umění )
- u dalších období uvádí, v čem se
podoba a kvalita života měnila ve
srovnání s předchozími obdobími
- popíše pravěké zemědělství a
způsoby zpracování a využití
prvních kovů
- uvede příklady archeologických
kultur na našem území

ročník

- Prameny poznání dějin

EgeS
- Jsme Evropané

- Měření času

Pravěk
- Vznik světa a vývoj člověka
- Lidská společnost v pravěku
- starší doba kamenná
- mladší doba kamenná
- pozdní doba kamenná
- doba bronzová
- doba železná
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských
civilizací
- uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového
kulturního dědictví

- demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury
a uvede osobnosti antiky důležité
pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s judaismem
- porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech a vysvětlí podstatu antické
demokracie

školní výstupy
- objasní vliv přírodních poměrů na
vývoj starověkých států
- ukáže oblasti prvních států na mapě
a uvede základní zeměpisné údaje
(světadíl, názvy velkých řek, dnešní
státy v těchto lokalitách)
- uvede obecné znaky a specifické
zvláštnosti jejich hospodářského,
společenského, politického,
kulturního a náboženského vývoje
- objasní přínos starověkých států
pro rozvoj světové civilizace (uvede
příklady památek nebo objevů a
základů věd pocházejících z
jednotlivých oblastí prvních států )
- na mapě prokáže základní orientaci,
popíše přírodní podmínky
- objasní úlohu bájí, pověstí
a náboženství v životě Řeků
- vysvětlí význam styků Řeků
s ostatním světem
- porovná státní zřízení a způsob
života ve Spartě a v Aténách
- vysvětlí, proč došlo k řecko-perským
válkám, peloponéské válce
- charakterizuje přínos řecké kultury

učivo

ročník

Starověk
- Podmínky pro vznik nejstarších
států
- Nejstarší státy

průřezová témata
EgeS
- Jsme Evropané

6.
Starověké Řecko
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Vý-de-o - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování - aténská demokracie
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Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

pro rozvoj evropské civilizace,
dokáže uvést i konkrétní osobnosti

- popíše podstatnou změnu
evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových
etnik, christianizace a vznik
států
- porovná základní rysy
západoevropské, byzantsko
- slovanské a islámské kulturní
oblasti

Raný středověk

6.
Stěhování národů

- popíše osídlení Evropy po rozpadu
Západořímské říše

- popíše a porovná základní rysy
vývoje v západoevropské oblasti,
byzantsko-slovanské oblasti
a islámské kulturní oblasti

Vý-de-o - občan, občanská společnost a stát - odlišnosti různých
forem státního zřízení

Starověký Řím

- na mapě prokáže základní orientaci,
popíše přírodní podmínky
- charakterizuje dobu královskou,
období republiky a císařství
- vysvětlí vznik křesťanství
- objasní vliv římské kultury na
evropskou civilizaci, dokáže uvést
i významné osobnosti
- uvede příčiny změn v Evropě, na
mapě ukáže pravlast Slovanů,
vysvětlí jejich rozdělení na západní,
východní a jižní

Utváření nových států
- Byzantská říše, Arabská říše,…
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EgeS - objevujeme Evropu a svět obecné předpoklady vývoje státu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- objasní situaci Velkomoravské
říše a vnitřní vývoj českého
státu a postavení těchto
státních útvarů v evropských
souvislostech

- vymezí úlohu křesťanství a víry
v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní
mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám

- ilustruje postavení jednotlivých
vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské kultury
- vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka
- vysvětlí nové myšlenky žádající
reformu církve včetně reakce
církve na tyto požadavky

školní výstupy
- charakterizuje první státní útvary
na našem území
- popíše život Slovanů v době jejich
příchodu k nám
- dokáže zhodnotit politický a kulturní
význam Velké Moravy a její
postavení v Evropě
- rozliší počátky státu podle pověstí
a historicky prokázané skutečnosti
- srovnáním dá do souvislosti události
na Velké Moravě a v Čechách
- vyjmenuje hlavní osobnosti konce
9. století a 10. století
- objasní postavení a úlohu církve
ve středověké společnosti
- charakterizuje románskou kulturu
a uvede příklady románských
staveb a románského umění
- objasní pokrok v zemědělství
(kolonizace, trojpolní systém)
a vznik měst
- popíše strukturu středověké
společnosti a způsob života
jednotlivých vrstev

učivo

ročník

Sámova říše

průřezová témata
EgeS - objevujeme Evropu a svět vliv evropského dění na VM

Velká Morava
EgeS - Evropa a svět nás zajímá součást Svaté říše římské
Vý-de-o - občan, občanská společnost a stát - národní tradice
Počátky a rozvoj českého státu
Šíření křesťanství

6.

MKV - multikulturalita - křesťanství
a islám

Románská kultura

Vrcholný a pozdní středověk
- Proměna středověké krajiny
- vznik měst
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MKV - kulturní diference - šíření
kulturních poznatků

7.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- vymezí význam husitské
tradice pro český politický
a kulturní život

školní výstupy
- charakterizuje význam období české
státu v kontextu s evropským
vývojem
- vyzvedne důležité osobnosti
Přemyslovců a Lucemburků pro
další vývoj státu
- charakterizuje gotickou kulturu
a srovná ji s románským uměním,
popíše typickou gotickou stavbu,
uvede její znaky, jmenuje příklady
stavby
- vysvětlí nové myšlenky žádající
reformu církve
- vymezí vztah církve ke kacířství
- popíše průběh a výsledky husitské
revoluce
- vymezí význam Jana Husa
a husitské tradice
- objasní vnitřní vývoj českého státu
(hospodářské, politické, náboženské
a kulturní poměry) a jeho postavení
v evropských souvislostech (popíše
úmysl vytvořit mírový svazek
evropských panovníků)

učivo

ročník

průřezová témata

Český stát za posledních
Přemyslovců a za Lucemburků

EgeS - Evropa a svět nás zajímá vytváření silných států,
mezinárodní smlouvy

Gotická kultura

EgeS - objevujeme Evropu a svět šíření kultury

Husitství

Český stát za
Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
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7.

EgeS - Evropa a svět nás zajímá systém kolektivní bezpečnosti

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

- vysvětlí příčiny konfliktu mezi Anglií
a Francií
- popíše turecké výboje a objasní
jejich vliv na evropské dění

Vývoj v Evropě

- objasní souvislost s antikou, popíše
typickou renesanční stavbu, uvede
hlavní osobnosti, vysvětlí podstatu
humanismu

Renesance a humanismus

EgeS - objevujeme Evropu a svět vliv antické kultury

Novověk
Objevné plavby

MKV - etnický původ - různé etnické
skupiny
EgeS - objevujeme Evropu a svět význam pro Evropu

- popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky

- popíše hlavní objevné cesty (příčiny,
průběh) a vysvětlí jejich význam
a důsledky pro Evropu

- objasní postavení českého státu
v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských
a náboženských center a jeho
Postavení uvnitř habsburské
monarchie
- objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její
důsledky

- orientuje se v nově vzniklé
náboženské situaci v Evropě

7.
Náboženská reformace

- porovná vývoj v jednotlivých částech
Evropy

Vývoj v Evropě
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EgeS – Jsme Evropané
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie,
parlamentarismus

školní výstupy

učivo

- na příkladech evropských dějin
vysvětlí absolutismus

průřezová témata

Počátky absolutismu

- popíše okolnosti nástupu Habsburků
na český trůn
- charakterizuje postavení českých
zemí v habsburské monarchii
- vysvětlí podstatu sporu Habsburků
s českými stavy a popíše jeho průběh

Vznik habsburské monarchie

- vysvětlí příčiny, popíše průběh
- zhodnotí výsledky války - především
důsledky pro české země

Třicetiletá válka

7.

EgeS - jsme Evropané - první
celoevropský konflikt

Období po třicetileté válce
Habsburská monarchie
a české země

- vyjmenuje hlavní důsledky třicetileté
války, popíše hospodářské,
náboženské a kulturní poměry
- rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele
a příklady významných
kulturních památek

ročník

- charakterizuje barokní kulturu
(architekturu, malířství, sochařství,..)
a životní styl jednotlivých
společenských vrstev

Barokní kultura
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EgeS - objevujeme Evropu a svět šíření kultury a vzdělanosti

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- porovná vývoj v jednotlivých částech
Evropy (Anglie, Francie Ludvíka XIV.,
Prusko, Rusko)
- vysvětlí vznik USA
- objasní vliv osvícenství na
hospodářský, společenský a kulturní
rozvoj našich zemí a ostatních států
Evropy
- charakterizuje postavení českých
zemí v habsburské monarchii
- vysvětlí problematiku nástupu Marie
Terezie na trůn
- uvádí příklady reforem Marie Terezie
a Josefa II. a hodnotí jejich přínos
- vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní
změny ve vybraných zemích
a u nás, které charakterizují
modernizaci společnosti

- popíše francouzskou společnost před
revolucí

učivo

ročník

průřezová témata

Dějiny od 2. pol. 17. stol.
do konce 18. stol.
Vývoj v Evropě

Vý-de-o - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování

Americká revoluce a vznik USA
Osvícenství

7.
Vláda Marie Terezie a Josefa II.

Dějiny od konce 18. stol.
do 2. pol. 19. stol
Velká francouzská revoluce
a napoleonské období
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MKV - princip sociálního smíru
a solidarity - toleranční patent

8.

EgeS - jsme Evropané -mnohonárodnostní stát
Vý-de-o - občan, občanská společnost
a stát - zrušení nevolnictví
Vý-de-o - občan, občanská společnost
a stát - Deklarace práv člověka
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Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- objasní souvislost mezi
událostmi francouzské revoluce
a napoleonských válek na jedné

školní výstupy

učivo

- sestaví základní osnovu průběhu
revolučních událostí a podle ní

ročník

Velká francouzská revoluce
a napoleonské období

průřezová témata
EgeS - Evropa a svět nás zajímá vliv revoluce na evropský vývoj

vypráví

straně a rozbitím starých

- zhodnotí výsledek revoluce

společenských struktur
v Evropě na straně druhé

a objasní její vliv na evropský vývoj
- vypráví o Napoleonovi a jeho taženích
- popíše uspořádání Evropy po
Vídeňském kongresu

- porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa

- charakterizuje národní obrození
a objasní úlohu jednotlivých

v souvislosti s národními hnutími

osobností (uvede souvislost s

vybraných evropských národů

evropským vývojem)

Národní obrození

8.

Vý-de-o - občan, občanská společnost
a stát - boj za národní práva

- charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin
- vysvětlí, v čem spočívá průmyslová

Průmyslová revoluce

revoluce a její vliv na život společnosti
- uvede požadavky formulované

- popíše průběh a výsledky revoluce

Revoluce 1848

Vý-de-o - občan, občanská společnost

ve vybraných evropských

1848/49 v našich zemích, habsburské

a stát - boj za politická práva

revolucích

monarchii a ostatních státech

v Evropě
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- na vybraných příkladech
demonstruje základní
politické proudy
- vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy
a světa včetně důsledků,
ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla

- charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam
kolonií
- na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky

školní výstupy
- charakterizujte vývoj v našich
zemích a v Evropě v 50. a 60.
letech

- objasní snahu evropských států
získat nová území, vymezí význam
kolonií
- popíše vývoj v USA

- popíše pokrok, který přinesla
vědecko-technická revoluce
- uvede konkrétní příklady vynálezů
ve světě i v našich zemích
- charakterizuje hlavní změny
koncem 19. a počátkem 20. století
v oblasti hospodářské, společenské,
kulturní a v mezinárodních vztazích

učivo

ročník

MKV - lidské vztahy - mnohonárodnostní stát, vztah Češi a Němci

Vznik Rakouska - Uherska

Dějiny od konce 19. stol.
do 1.světové války
Kolonialismus

Občanská válka v USA

Vědecko-technická revoluce

České země
v Rakousko - Uhersku
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průřezová témata

8.

MKV - etnický původ - soužití různých
etnických skupin

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Dějepis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve
světových válkách a jeho
důsledky
- rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů

školní výstupy

učivo

průřezová témata

- objasní postavení českých zemí
v Rakousku - Uhersku a hlavní cíle
české politiky
- vysvětlí příčiny vzniku ohnisek
napětí v Evropě

České země v Rakousko - Uhersku

Mezinárodní vztahy před válkou

EgeS - Evropa a svět nás zajímá vytváření mocenských bloků

- popíše příčiny, průběh a výsledky
války
- vysvětlí postavení a úlohu českého
národa ve válce

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

EgeS - Evropa a svět nás zajímá celosvětový konflikt, legie

8.
- vysvětlí, jak vznikl samostatný stát
a kdo se o to zasloužil

- charakterizuje jednotlivé
totalitní systémy, příčiny
jejich nastolení v širších
ekonomických a politických
souvislostech a důsledky
jejich existence pro svět

ročník

- zhodnotí příčiny a důsledky
1. světové války, objasní charakter
versailleského systému

Vznik ČSR

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ
Svět po 1. světové válce
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Vý-de-o - Občan, občanská
společnost a stát snaha českého
národa o samostatnost
Vý-de-o - Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
- demokratický stát
MKV - lidské vztahy - společný stát
Čechů a Slováků
Vý-de-o - Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

očekávané výstupy RVP
- rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého
nacionalismu

- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských
- zhodnotí postavení ČSR
v evropských souvislostech
a jeho vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady
střetávání obou bloků
- vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Dějepis

Oblast :
Člověk a příroda
školní výstupy

učivo

- charakterizuje vývoj v ČSR, Evropě
i ve světě ve 20. a 30. letech
- vyvodí odlišnosti demokracie
a totality

ročník

Vývoj ve 20. a 30. letech

průřezová témata
Vý-de-o - Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
- demokracie X totalita

8.

- uvede příčiny a důsledky hospodářské
Hospodářská krize
krize a její vliv na politický systém
- charakterizuje výsledky boje
Boj demokratických sil
demokratických sil proti totalitním
Politický vývoj ČSR ve 30. letech
režimům u nás a ve světě
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
- popíše příčiny, průběh a výsledky
2. světové války
- uvede základní časové mezníky a
místa nejvýznamnějších válečných
operací
- vysvětlí pojem Protektorát Čechy
Naše země za války
a Morava
- orientuje se v domácím
a zahraničním odboji

euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
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EgeS - Evropa a svět nás zajímá celosvětový konflikt
MKV - lidské vztahy - Židé za války

9.

MKV - lidské vztahy - vztah Češi Němci
EgeS - jsme Evropané - zapojení
Čechů do osvoboditelských bojů
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Předmět :
Dějepis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Období :
6. - 9. ročník
ročník

průřezová témata

- posoudí postavení
rozvojových zemí
- prokáže základní orientaci
v problémech současného
světa
- vysvětlí, proč dochází po roce 1945
k rozporu mezi bývalými spojenci
(Německo, supervelmoci)
- vyjmenuje změny, které nastaly
v obnovené ČSR v důsledku války
i světového vývoje
- popisuje průběh vnitropolitického
zápasu, který skončí únorovými
událostmi v roce 1948
- shromáždí znaky charakterizující pojem
studená válka
- uvede události typické pro toto období
(berlínská krize, ….)
- uvede příklady rozpadu koloniálního
systému a jeho vliv na světové dění
- charakterizuje vývoj v ČSR v období
totalitní vlády (hospodářský, politický,
náboženský, kulturní)

Svět po válce
Poválečné uspořádání světa

Vý-de-o - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování
- OSN

ČSR po osvobození (1945 - 1948)

9.

Vý-de-o - formy participace občanů
v politickém životě - poslední
demokratické volby

Studená válka

ČSR pod vládou KSČ
(1948 - 1989)

197

Vý-de-o - Občan, občanská společnost
a stát - porušování občanských práv
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očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- srovná vývoj v ČSR s vývojem
v západních zemích, zformuluje
základní rozdíly
- zhodnotí význam roku 1968 jako
pokusu o reformu
- popíše události vedoucí k pádu
komunistického režimu a vytvoření
ČR
- orientuje se v globálních problémech
současného světa (zajištění míru
a bezpečnosti, lidských práv,
vzdělání, zdraví, ochrana životního
prostředí, …)

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Dějepis

Oblast :
Člověk a příroda

ročník

průřezová témata
EgeS - jsme Evropané - vliv evropských
událostí (hospodářské a politická
závislost na SSSR)

9.
Globální problémy lidstva
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EgeS - Evropa a svět nás zajímá globalizace
MKV - multikulturalita - migrace
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5.5.2 V Ý C H O V A K O B Č A N S T V Í
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Výchova k občanství je důležitou součástí vzdělání.
Dává základy znalostí, dovedností a postojů vzdělaného člověka 21. století, který si je vědom
svých práv i povinností a také odpovědnosti vůči sobě, druhým lidem, rodině, své obci, státu,
světu.
Vychovává občana pro občanskou společnost, ve které jsou si lidé rovni před zákonem,
požívají všech občanských a lidských práv, i když jsou různí podle své národnosti, etnického
původu, náboženství, barvy pleti.
Důležitou součástí je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova
k toleranci, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních
hodnot.
Otvírá cestu k sebepoznání, k pochopení vlastního jednání i jednání druhých.
Respektuje a uplatňuje mravní principy, pravidla slušnosti a společenského soužití.
Rozpozná názory a postoje, které ohrožují lidskou důstojnost, a aktivně proti nim vystupuje.
Zaujímá humánní postoje a vztahy k nemocným, k postiženým a starým lidem.
Orientuje se v základních právních, hospodářských a politických otázkách a také v aktivitách
místních, regionálních, státních i mezinárodních institucí a organizací.
Výuka se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, motivuje k aktivní účasti
na
životě v demokratické společnosti, rozvíjí vědomí sounáležitosti k evropskému společenství.
Vede žáka k tomu, aby OBSTÁL v demokratické pluralitní společnosti, aby využil svých
schopností a vědomostí pro svůj budoucí život – své budoucí povolání, stal se harmonickou
osobností, která v neposlední řadě dbá o své zdraví, žije zdravě, umí začlenit dosažené znalosti
a dovednosti do pozitivní hierarchie hodnot, aby z něho byl „ŘÁDNÝ OBČAN“, na kterého bude
jeho rodina a jeho škola hrdá.
Časová dotace:
 6. ročník – 1 vyučovací hodina týdně
 7. ročník – 2 vyučovací hodiny týdně – zařazena 1 hodina týdně Výchovy ke zdraví
 8. ročník – 1 vyučovací hodina týdně
 9. ročník – 1 vyučovací hodina týdně
Vyučována je vždy celá třída najednou.
Místo realizace:
 třídy, učebny výpočetní techniky
 knihovna
 veřejná prostranství mimo školu – muzeum, výstavy, …
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 vyhledání a využívání informací pro praktický život
 chápání obecně používaných termínů, znaků a symbolů
 uvědomění si významu vzdělávání v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
 vnímání problémových situací, rozpoznání problémů a hledání nejvhodnějších způsobů
řešení
 samostatnému řešení běžných životních situací a k přiměřenému překonávání překážek
 přijímání důsledků svých rozhodnutí
 tomu, aby uměl přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
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Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k (ke):
 ke srozumitelnému ústnímu projevu a umění vést dialog
 využívání tištěných informací pro rozvoj vlastních vědomostí
 porozumění běžně užívaným textům, záznamů a obrazovým materiálům
 tomu, aby uměl vyjádřit svůj názor i postoj a uměl vhodnou formou svůj názor obhájit
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k (ke):
 posilování jeho sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
 základním mravním hodnotám v rodině i ve společnosti
 rozpoznání nevhodného a rizikového chování
 navazování a udržování vztahů s vrstevníky
 respektování druhých lidí a k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 posilování sociálního chování a sebeovládání
 ke vnímavosti k potřebám starých, nemocných a postižených lidí
Kompetence občanské
Učitel vede žáka k (ke):
 získávání znalostí práv a povinností občanů
 respektování společenských norem a pravidel soužití
 tomu, aby získával poznatky o běžné komunikaci s úřady
 pochopení nebezpečí rasismu a xenofobie
 ochraně svého zdraví
 uvědomění si významu zdravého životního stylu
 aktivnímu podílu na ochraně životního prostředí
 tomu, aby se dokázal chovat v krizových situacích, v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních osob a uměl uplatnit osvojené dovednosti a
postupy
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k (ke):
 efektivitě při organizování vlastní práce při samostatných úkolech a projektech i při
úkolech ve dvojicích či skupinách
 umění objektivně se zhodnotit
 flexibilitě
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a společnost

Výchova k občanství

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k
menšinám

- umí se orientovat v kalendáři
- umí vysvětlit původ svátků našich
i některých zahraničních
- uvádí příklady pořekadel a přísloví

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
- zhodnotí a na příkladech doloží
význam vzájemné solidarity mezi lidmi,
vyjádří své možnosti, jak může v
případě potřeby pomáhat lidem v nouzi
a jak pomoci v situacích ohrožení
a obrany státu

- uplatňuje vhodné způsoby chování
- zná práva a povinnosti žáků
- umí obhájit své postoje
- umí kriticky zhodnotit sebe
- chápe úlohu vzdělávání

- zhodnotí nabídku kulturních institucí
a cíleně z ní vybírá akce, které ho
zajímají
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průřezová témata

Rok v jeho proměnách
- kalendář, letopočty
- svátky
- přísloví, pořekadla
- tradice, zvyky
- jazyk
Naše škola
- život na škole
- práva a povinnosti žáků
- školní řád
- školní parlament
- vklad vzdělání pro život

Naše obec, náš region
- pojem DOMOV, bydliště a
jeho okolí
- důležité instituce
- významní rodáci
- místní tradice
- ochrana kulturních památek
a přírodních objektů

- vytvoří si osobní vztah ke svému
domovu a okolí

ročník

Vý-de-o
- občanská společnost
a škola

6.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a společnost

Výchova k občanství

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu

- vysvětlí pojem vlast a vlastenectví
- odliší pojem vlastenectví od
nacionalismu
- vysvětlí význam symbolů ČR

- objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování
a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
- zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti, jak může v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak
pomoci a v situacích ohrožení a obrany
státu
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem

- kriticky hodnotí a usměrňuje své
chování a jednání
- chová úctu k druhým
- zná instituce v případě nouze
- chápe výhody týmové práce
- rozpozná projevy nesnášenlivosti
- umí se chovat ve škole i ve
společnosti
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Naše vlast
- pojem vlasti a vlastenectví
- památná místa
- co nás proslavilo
- státní symboly
- naši prezidenti
- státní svátky
- hlavní město
Lidská setkání
- přirozené a sociální rozdíly mezi
lidmi
- rovnost, nerovnost
Vztahy mezi lidmi
- konflikty, problémy
- mezilidská komunikace
- společenské chování

ročník

6.

průřezová témata
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Člověk a společnost
očekávané výstupy RVP
- rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví,
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá
se rizikům hospodařená s penězi
- na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam
úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne,
kdy je využit
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a

Období :

Předmět :
Výchova k občanství
+ Výchova ke zdraví

Oblast :

školní výstupy

učivo

- objasní způsoby zacházení s penězi
a majetkem
- umí sestavit vlastní rozpočet

ročník

Člověk, stát a hospodářství
- peníze – funkce a podoby peněz,
formy placení
- hospodaření – rozpočet domácnosti,
úspory, investice, úvěry, splátkový
prodej, leasing

- hotovostní a bezhotovostní platba

- banky a jejich služby - aktivní
a pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání
prostředků
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6. - 9. ročník

7.

průřezová témata
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Člověk a společnost
očekávané výstupy RVP
způsoby krytí deficitu
- objasní význam právní úpravy
důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní
poměr, manželství
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
- kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
lidí
- objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
- posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v
rodině, ve škole, v obci

Období :

Předmět :
Výchova k občanství
+ Výchova ke zdraví

Oblast :

školní výstupy

učivo

- porovnává různé podoby a projevy
kultury (odívání, bydlení, stolování,..)
- respektuje odlišnosti a zvláštnosti
- vysvětlí přínos kultury pro život
člověka
- charakterizuje prostředky masové
komunikace
- posoudí vliv masmédií na veřejné
mínění
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ročník

průřezová témata

Kulturní život
- rozmanitost, podoby a projevy
kultury
- kulturní instituce
- masová kultura
- masmédia
- kulturní hodnoty

7.
Život ve společnosti
- skupiny, ve kterých žijeme, životní
role

- uplatňuje své pozitivní postoje
v různých životních situacích

6. - 9. ročník

OSV
- hodnoty, postoje,
praktická etika
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Člověk a společnost
očekávané výstupy RVP
- rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti
všem projevům lidské nesnášenlivosti
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při zajišťování
obrany státu
- dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování
- diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního chování
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor
a popíše jejich hlavní příčiny i možné
důsledky pro život lidstva
- objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů
a způsobů řešení globálních problémů
na lokální úrovni - v obci, regionu

Období :

Předmět :
Výchova k občanství
+ Výchova ke zdraví

Oblast :

školní výstupy

učivo

- přiměřeně uplatňuje svá práva
a je si vědom také svých povinností
- uvědomuje si, že neznalost zákonů
neomlouvá a za nedodržování
hrozí trest
- chápe, že demokracie je ŘÁD

6. - 9. ročník
ročník průřezová témata

Člověk, stát a právo
- práva dítěte a jejich ochrana
- lidská práva v dokumentech
- poškozování lidských práv
(šikana, diskriminace)
- právní základy státu
- právní řád ČR
- soustava soudů
- protiprávní jednání
- korupce
- základní práva spotřebitele

OSV
- mezilidské vztahy

7.

- uvědomuje si, že za budoucnost
planety Země je zodpovědný každý
z nás
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Mezinárodní vztahy, globální svět
- náš domov planeta Země
- ohrožená příroda
- globální problémy
- mezinárodní organizace – NATO,
OSN
- terorismus
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Člověk a společnost
očekávané výstupy RVP

- respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje, kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví

Období :

Předmět :
Výchova k občanství
+ Výchova ke zdraví

Oblast :

školní výstupy

učivo

- podporuje zdravý způsob života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života

- projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu,
dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce

- vyhodnotí na základě svých znalostí
a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje
osvojené dovednosti komunikační

206

Změny v životě člověka a jejich
sebereflexe
- životní potřeby
- základní stavba - funkce
- sexualita jako součást formování
osobnosti
- vývoj jedince
Sebepoznání a sebepojetí
- vztah k sobě samému
- vztah k druhým lidem
- zdravé a vyrovnané sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
činností a chování
- cvičení sebereflexe, sebekontroly
sebeovládání a zvládání
problémových situací
Psychohygiena - sociální
dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání pomoci
při problémech
Morální rozvoj - Vztahy ve dvojici
- kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství
rodičovství

6. - 9. ročník
ročník

průřezová témata

OSV – sebepoznání,
sebepojetí

7.

OSV - seberegulace a
sebeorganizace
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Období :

Předmět :
Výchova k občanství
+ Výchova ke zdraví

Oblast :
Člověk a společnost
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

obrany proti manipulaci a agresi
- respektuje význam sexuality v souvislosti
se zdravím, etikou a morálkou a pozitivními životními cíli
- respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá
přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů v komunitě
- dává do souvislostí složení stravy
a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé stravovací
návyky
- usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu zdraví
- vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším
okolí
- uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika, spojená
se zneužíváním návykových

- rozumí pojmu fungující rodina
- chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a odpovědného sexuálního

- účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu i odpočinek
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ročník

průřezová témata

Partnerství, rodičovství,
sexuální výchova
- rodina, partnerství, dospívání
Vztahy a pravidla soužití
v prostředí komunity
- rodina, škola, vrstevnická
skupina, obec, spolek

OSV
- sebepoznání a
sebepojetí

Zdravý způsob života a péče
o zdraví
- režim dne
- pohybový režim
- zdravá strava, pitný režim
- vlivy vnějšího a vnitřního prostředí
na zdraví, kvalita ovzduší
Dodržování pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví

OSV
- psychohygiena

Návykové látky a zdraví
- návykové látky a vliv na zdraví
člověka

- odmítá návykové látky, hrací
automaty

6. - 9. ročník

7.

OSV
- seberegulace a
sebeorg.
- řešení problémů a
rozhod dovednosti
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Člověk a společnost
očekávané výstupy RVP
látek, a životní perspektivu mladého
člověka, uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně
patalogickými jevy ve škole i
mimo ni, v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě
nebo druhým

Období:

Předmět:
Výchova k občanství
+ Výchova ke zdraví

Oblast:

školní výstupy

učivo
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
- zdravotní a sociální rizika
zneužívání návykových látek,
patalogické hráčství, práce
s počítačem
Bezpečné chování
- komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi
- pohyb v rizikovém prostředí
- přítomnost v konfliktních
a krizových situacích

- zvládá bezpečné chování
v rizikovém prostředí

- respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje, kultivovaně se
chová k opačném u pohlaví

Mezilidské vztahy, komunikace,
kooperace
- respektování sebe sama i druhých,
přijímání názoru druhého
- chování podporující dobré vztahy

- projevuje odpovědné chování v
- umí využít znalosti a použít je
rizikových situacích silniční a železniční v praxi
dopravy, aktivně předchází situacím
ohrožení zdraví a osobního bezpečí

Situace hromadného ohrožení
- čím může být ohrožen stát
- signály
- evakuační zavazadlo
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6. - 9. ročník
ročník

průřezová témata

OSV
- poznávání lidí

7.
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Člověk a společnost

očekávané výstupy RVP

Období :

Předmět :
Výchova k občanství

Oblast :

6. - 9. ročník

+ Výchova ke zdraví
školní výstupy

učivo

v případě potřeby poskytne adekvátní

Ochrana člověka za mimořádných

první pomoc

událostí
- živelné pohromy

- uplatňuje adekvátní způsoby chování a

ročník

průřezová témata

7.

- terorismus

ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných událostí
- rozlišuje nejčastější typy a formy států
a na příkladech porovná jejich znaky
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů

Právní základy státu

- zná vývoj státu
- seznámí se se základním

- znaky, typy, formy státu

zákonem ČR - Ústavou ČR
- zná základní úkoly

a institucí, uvede příklady institucí a orgánů,

zákonodárné, výkonné

které se podílejí na správě obcí, krajů

a soudní moci

řízení státu pro každodenní život občanů

- principy demokracie

- Ústava ČR

jako formy vlády a

- složky státní moci

způsobu rozhodování

8.

a států
- objasní výhody demokratického způsobu

Vý-de-o

- umí objasnit pojmy politika

Principy demokracie

a politická kultura

- znaky demokratického způsobu

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v

rozhodování a řízení státu,

demokratických státech a uvede příklady,

politický pluralismus

jak mohou výsledky voleb ovlivňovat

- volby, volební systém

každodenní život občanů

Vý-de-o
- občan, občanská
společnost a stát
- formy participace
občanů v politickém
životě
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očekávané výstupy RVP

Období :

Předmět :
Výchova k občanství

Oblast :
Člověk a společnost
školní výstupy

učivo

6. - 9. ročník
ročník

průřezová témata

Člověk a citový život
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou

- poznává, vnímá, prožívá své city

- osobnost (jak žít, předpoklady,..)

- umí se zařadit do typu,

- sebepoznání, sebehodnocení,
seberealizace,…

temperamentu
- umí posoudit sebe i druhé

- náročné životní situace

sebedůvěru
Člověk a občanský život
- posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v

- připraví se na situace (koupě,

- státní občanství

oprava, pronájem věci, osobní
přeprava, …)

rodině, ve škole, v obci

- občansko-právní vztahy, smlouvy
- občanský zákoník
- zdravotní a sociální péče

- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní

- obrana státu

ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady
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MKV

8.

- princip sociálního smíru
a solidarity
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očekávané výstupy RVP

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Výchova k občanství

Oblast :
Člověk a společnost
školní výstupy

učivo

- rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
- umí vysvětlit pojmy (nabídka,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich
poptávka)
součinnosti
- rozumí fungování trhu
- na příkladu chování kupujících a
- zná formy podnikání
prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jakou součet nákladů, zisku
a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu
peněz
- rozlišuje, ze kterých zdrojů procházejí příjmy - zná druhy státního rozpočtu
státu a do kterých oblastí stát směřuje své
- uvede příklady dávek a
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
příspěvků
které ze státního rozpočtu získávají občané
- objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
- respektuje odlišné názory či
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
zájmy lidí i odlišné způsoby
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
chování
- rozpoznává projevy záporných
- uvede příklady neshod a
charakterových vlastností u sebe i u druhých
konfliktů mezi lidmi
lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
- dokáže dát i přijmout přátelství
chování a jednání
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ročník

Člověk, stát a hospodářství
- principy tržního hospodářství
- nabídka, poptávka, trh
- výroba, obchod, služby
- tvorba ceny, inflace
- podstata fungování trhu
- nejčastější právní formy podnikání

- rozpočet státu, typy rozpočtu a
jejich odlišnosti
- význam daní
Člověk hledá společenství
- spolupráce lidí
- lidská setkání
- vztahy (přátelství, parta, láska)
- víra, náboženství, náboženské
sekty

9.

průřezová témata
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očekávané výstupy RVP

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Výchova k občanství

Oblast :
Člověk a společnost
školní výstupy

učivo

- objasní výhody demokratického způsobu - zná práva a povinnosti občana
řízení státu pro každodenní život občanů
v demokratické společnosti

- popíše vliv začlenění ČR do EU na
- umí vysvětlit podstatu, význam
každodenní život občanů, uvede příklady
a výhody evropské integrace
práv občanů ČR v rámci EU i možných
(EU), ekonomické, politické
způsobů jejich uplatňování
a bezpečnostní spolupráce mezi
- uvede některé významné mezinárodní
státy
organizace a společenství, k nimž má
- zná mezinárodní organizace (RE,
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
NATO, OSN, UNICEF apod.)
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti
v zahraničních misích
- uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady
a zápory
- uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání
- uvede příklady mezinárodního terorismu
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Občanská společnost
- občan v demokracii
- protispolečenské jevy
- ochrana demokracie
- formování státnosti do vzniku
ČSR r. 1918 až po rok 1989
- 7. velmoc - média
Svět a Evropa
- mezinárodní spolupráce,
společenství
- evropské procesy, organizace
- negativní jev terorismus
- významné mezinárodní organizace Rada Evropy, NATO, OSN

ročník

průřezová témata

MDV
- fungování a vliv
médií ve společnosti

9.
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očekávané výstupy RVP
a zaujme vlastní postoj ke způsobům
potírání, objasní roli ozbrojených sil
ČR při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského charakteru
- posoudí vliv osobních vlastností
na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle
při dosahování cílů a překonávání
překážek

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Výchova k občanství

Oblast :
Člověk a společnost
školní výstupy

učivo

- učí se zodpovědně volit životní cíle
a nacházet cesty k jejich realizaci
- zamyslí se nad smyslem lidského
života a snaží se pochopit, proč má
smysl žít a pracovat řádně ve
prospěch celku

Životní perspektivy
- životní cíle
- plánování života
- hledání smyslu lidského života
- sebepoznání jako předpoklad
úspěchu
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ročník

9.

průřezová témata
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5. 6 Č L O V Ě K A P Ř Í R O D A
5.6.1 F Y Z I K A
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň
Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět
Časová dotace:
 6. – 7. ročník … 1 vyučovací hodina týdně
 8. – 9. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
Vzdělávání v předmětu Fyzika:
 směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální
vlastnosti a procesy
 vede k vytváření a ověřování hypotéz
 učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 frontální výuka s demonstračními pomůckami
 skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné
literatury)
 samostatné pozorování
 krátkodobé projekty
Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
 s Chemií - jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové
teorie
 s Přírodopisem - světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos
elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
 se Zeměpisem - magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
 rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat (Vý-de-o)
 rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
 posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické
energie, klady a zápory jaderné energetiky (ENV)
 komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
 evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a
potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EgeS)
 vzájemné respektování (MKV)
Hodnocení žáka vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti a znalosti. Posuzuje
se také jeho schopnost pracovat s různými zdroji (internet, odborná literatura, informace
z médií), schopnost členit poznatky na důležité a méně důležité, samostatně se vyjadřovat a
vysvětlovat, manuální zručnost při práci s měřiči a míra přesnosti.
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k:
 vyhledávání, třídění a propojování informací
 používání odborné terminologie
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samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
nalézání souvislostí mezi získanými daty

Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky k:
 takovým úkolům, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj.
nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení
získaných dat
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky k:
 práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů
druhých, na diskusi
 formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky k:
 využívání skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů
 situacím vedoucím k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
 ochotě pomoci
Kompetence občanské
Učitel vede žáky k:
 šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování
energetických zdrojů
 upřednostňování obnovitelných zdrojů v budoucím životě
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k:
 dodržování a upevňování
zařízeními

bezpečného chování
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jednotlivých

práci s fyzikálními přístroji a

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- uvede konkrétní příklady
jevů dokazujících, že se
částice látek neustále
pohybují a vzájemně na
sebe působí

- změří velikost působící síly

školní výstupy

- rozhodne, které věci jsou z látky
pevné, kapalné nebo plynné
- nalezne společné a rozdílné
vlastnosti kapalin, plynů a pevných
látek
-uvede příklady využití vlastností látek
- popíše alespoň jeden jev, kterým
se nepřímo přesvědčuje, že
částice, z nichž jsou složeny látky,
jsou v neustálém neuspořádaném
pohybu
- vysvětlí některé rozdílné vlastnosti
pevných, kapalných a plynných
látek pomocí rozdílů v jejich
částicové stavbě
- změří sílu siloměrem
- experimentem prokáže vzájemné
přitahování a odpuzování zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí
- experimentálně určí póly tyčového
magnetu
- znázorní průběh indukčních čar
magnetického pole tyčového magnetu
- popíše magnetické pole Země
a uvede příklad jeho využití

učivo

ročník

Vlastnosti látek a těles
- tělesa a látky
- vlastnosti pevných, kapalných
a plynných látek

- částicová stavba látek

6.
- síla, gravitační síla a její měření
- elektrické vlastnosti látek

- magnetické vlastnosti látek
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- změří vhodně zvolenými
měřidly některé důležité
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

- změří délku předmětu vhodným
měřidlem, objem tělesa odměrným
válcem a hmotnost tělesa na vahách
- vzájemně převádí běžně používané
jednotky téže veličiny

- využívá s porozuměním
vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení
praktických problémů

- určí hustotu látky měřením hmotnosti
a objemu tělesa a výpočtem pomocí
vzorce
- zjistí hustotu látky v tabulkách
- vypočte hmotnost tělesa z jeho
objemu a hustoty látky, ze které je
těleso

- hustota

- odhadne a změří dobu trvání děje
- převádí údaje o čase v různých
jednotkách
- uvede příklady změny délky nebo
objemu tělesa při změně teploty
- vysvětlí princip měření teploty
teploměrem
- určí rozdíly teplot z naměřených
hodnot
- změří změny teploty s časem
a zaznamená je tabulkou a grafem

- měření času

- předpoví, jak se změní
délka či objem tělesa při
změně jeho teploty

učivo

ročník

Měření fyzikálních veličin
- měření délky, objemu a hmotnosti

6.

- měření teploty
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- rozhodne, jaký druh
pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

školní výstupy

- rozhodne, zda se těleso vzhledem
k jinému tělesu pohybuje, nebo je
v klidu
- určí trajektorii konkrétního pohybu
tělesa a rozhodne, zda je pohyb
přímočarý nebo křivočarý
- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
- určí rychlost rovnoměrného pohybu

- využívá s porozuměním
při řešení problémů a úloh
vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu

- má představu o jednotkách rychlosti odhad rychlosti
- velikost rychlosti v dané jednotce
vyjádří jinou jednotkou rychlosti
- vypočte dráhu rovnoměrného pohybu
- nakreslí graf závislosti dráhy na čase
- z grafu dráhy určí rychlost
- vypočte průměrnou rychlost pohybu
z daných údajů
- změří dráhu a dobu určitého pohybu
a vypočte jeho průměrnou rychlost

učivo

ročník

pohyb těles
- klid a pohyb těles

- popis pohybu (trajektorie, dráha,
čas)
- druhy pohybu
- pohyb rovnoměrný
a nerovnoměrný
- rychlost rovnoměrného pohybu

- dráha rovnoměrného pohybu

- průměrná rychlost
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- změří velikost působící síly

- v konkrétní situaci rozhodne, která
dvě tělesa na sebe vzájemně působí
silou a jaký je účinek vzájemného
působení

- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působící na těleso, jejich
velikosti, směry a
výslednici

- změří velikost síly siloměrem,
znázorní sílu graficky

- síla a její měření

- určí gravitační sílu, jakou Země
působí na těleso o určité hmotnosti

- gravitační síla a gravitační pole,
vztah Fg = mg

- určí výslednici sil působících v jedné
přímce

- znázornění síly
- skládání sil stejného a opačného
směru

- rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze
- graficky určí výslednici dvou kolmých
sil

- rovnováha sil

- odhadne polohu těžiště, určí polohu
experimentem
- rozhodne, zda je těleso v poloze
stabilní, nebo nestabilní

- těžiště tělesa

ročník

Síla, skládání sil
- vzájemné působení těles

- skládání kolmých sil
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- využívá Newtonovy zákony
pro objasnění či předvídání
změn pohybu těles při
působení stálé výsledné síly
v jednotlivých situacích

- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení
praktických problémů

školní výstupy

- v jednoduchých případech předpoví,
jaký bude pohyb tělesa nebo jeho
změna, když zná sílu nebo výslednici
sil, které na těleso působí

učivo
Pohybové zákony
- posuvné účinky síly na těleso
a jejich souvislost s velikostí
působící síly a hmotností tělesa
(zákon síly)

- zdůvodní, proč je těleso v klidu nebo
v pohybu rovnoměrném přímočarém

- zákon setrvačnosti

- na příkladech ukáže, že silové
působení je vždy vzájemné, že síly
akce a reakce vznikají i zanikají
současně, mají stejnou velikost
a působí na různá tělesa

- zákon vzájemného působení
těles (zákon akce a reakce)

- rozhodne, zda je páka otáčivá kolem
pevné osy v rovnovážné poloze

ročník

Otáčivé účinky síly
- rovnováha sil na páce

- experimentem nebo výpočtem určí
sílu nebo rameno síly tak, aby se
páka dostala do rovnovážné polohy

- moment síly

- uvede příklady užití páky v praxi

- užití páky
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy
- určí podmínku rovnováhy na kladce
pevné a volné
- uvede příklady využití kladek v praxi

- předpoví, jak se změní deformační
účinky síly při změně velikosti nebo
obsahu ploch, na kterou působí

učivo

ročník

- kladka

Deformační účinky síly
- tlaková síla

- určí tlak vyvolaný silou působící
kolmo na určitou plochu
- navrhne, jak lze v praktické situaci
zvětšit nebo zmenšit tlak

- tlak

- v jednoduchém případě změří třecí
sílu

- třecí síla

- porovná třecí síly působící mezi
tělesy při různé tlakové síle, drsnosti
ploch nebo obsahu stykových ploch

- měření třecí síly

- uvede příklady působení třecí síly,
užitečné i škodlivé

- tření v praxi

7.
Tření
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém
prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů
a úloh

- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a
zákona odrazu světla při
řešení problémů a úloh

školní výstupy

- rozliší zdroje světla a osvětlené
těleso
- rozhodne, zda dané prostředí je čiré,
průhledné, průsvitné či neprůhledné

učivo
Světelné jevy
- zdroje světla
- optické prostředí

- uvede velikost rychlosti světla ve
vakuu a porovná ji s rychlostí světla
v jiných prostředích

- rychlost světla

- objasní měsíční fáze, vysvětlí vznik
stínu a vznik zatmění Slunce
a Měsíce

- šíření světla, vznik stínu, měsíční
fáze, zatmění Slunce a Měsíce

- využívá zákon odrazu světla na
rozhraní dvou prostředí k řešení
problémů a úloh a ke geometrické
konstrukci obrazu rovinným zrcadlem

ročník

7.

Světelné jevy
- zákon odrazu světla

8.
- zobrazí předmět geometrickou
konstrukcí dutým i vypuklým
zrcadlem
- uvede příklady využití kulových
zrcadel

- zobrazení rovinným, dutým
a vypuklým zrcadlem
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

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

- na příkladech ukáže, kdy dochází
k lomu světla ke kolmici a kdy k
lomu od kolmice, graficky určí obraz
vytvořený spojkou a rozptylkou
- vysvětlí, proč a za jakých podmínek
vzniká duha

- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných
tekutinách pro řešení
konkrétních praktických
problémů

- popíše jev, který ukazuje, že při
stlačení kapaliny nebo plynu vzroste
tlak ve všech místech stejně
- vysvětlí princip hydraulického
zařízení a uvede využití
- porovná tlaky v různých hloubkách
kapaliny, tlaky ve stejné hloubce
dvou různých kapalin
- použije vztah p=hpg při řešení
konkrétních problémů
- objasní některé jevy, které souvisí
s hydrostatickým tlakem - sifon,
stavba hrází,…
- určí pokusem i výpočtem velikost
vztlakové síly působící na těleso
v kapalině

učivo

ročník

- lom světla, zobrazení čočkou spojkou a rozptylkou, využití
čoček
- rozklad světla a barva těles

Mechanické vlastnosti kapalin
- přenos tlaku v kapalině (Pascalův
zákon)
- hydraulické zařízení
- hydrostatický tlak

- vztlaková síla a Archimédův
zákon
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné
tekutině chování tělesa v ní

školní výstupy
- znázorní síly a jejich výslednici
působící na těleso ponořené do
kapaliny
- předpoví, zda se bude těleso v
kapalině potápět, vznášet či plovat,
uvede příklady využití v praxi
- vysvětlí příčiny existence
atmosférického tlaku
- porovná atmosférický tlak v různých
výškách, popíše způsob měření
(Torricelliho pokus, tlakoměr
a barometr)
- objasní vliv změn atmosférického
tlaku na počasí
- uvede příklad prokazující existenci
vztlakové síly, která působí na
tělesa v plynu, a využití

- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou
a z ní určí změnu energie
tělesa

učivo

ročník

- potápění, plování a vznášení se
těles v kapalinách

Mechanické vlastnosti plynů
- atmosférický tlak a jeho měření

8.
- vztlaková síla na tělesa v plynech

- rozhodne, zda je v nádobě přetlak,
nebo podtlak plynu

- tlak plynu v uzavřené nádobě přetlak a podtlak a jeho měření

- rozhodne, zda se koná práce
a které těleso koná práci
- vypočítá práci, je-li dána síla
a dráha, po které síla působí W=Fs

Teplo, práce a výkon
- práce
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- využívá s porozuměním
vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem

- porovná práci vykonanou při zvedání
tělesa kladkou a kladkostrojem

- práce na kladce

- určí výkon z práce a času

- výkon

- porovná velikost dvou různých prací
nebo výkonů
- při rovnoměrném pohybu tělesa
určí výkon užitím vztahu P=Fv

- účinnost

- využívá poznatky o
vzájemných přeměnách
různých forem energie a
jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a
úloh
- zhodnotí výhody a
nevýhody využití různých
energetických zdrojů z
hlediska vlivu na životní
prostředí

- na příkladech ukáže, že pohybová
nebo polohová energie se projevuje
schopností tělesa konat práci
- určí polohovou energii tělesa v
gravitačním poli Země
- v jednoduchých případech určí
velikost pohybové energie
- popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie tělesa při
jeho pohybu v gravitačním poli Země
(vyhozený míč, matematické kyvadlo)

učivo

Pohybová a polohová energie
- polohová energie

- pohybová energie
- přeměna polohové a pohybové
energie
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průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem

- uvede příklady jevů, které dokazují,
že se částice látek neustále pohybují
a vzájemně na sebe působí
- popíše, jak teplota tělesa souvisí
s rychlostí neuspořádaného pohybu
částic
- objasní vnitřní energii tělesa jako
energii, která souvisí s energií částic

- zhodnotí výhody a
nevýhody využívání
různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

učivo

ročník

Vnitřní energie a teplo
- částicové složení látek

- vnitřní energie

- vysvětlí, jak se mění vnitřní energie
tělesa konáním práce a změnou
jeho teploty - uvede praktický příklad

- změna vnitřní energie konáním
práce a tepelnou výměnou

- rozlišuje a správně používá pojmy
teplo a teplota
- v konkrétním příkladu tepelné
výměny předpoví, jak se budou
měnit teploty daných těles

- teplo

- vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou
kapacitu a vysvětlí její význam

- měrná tepelná kapacita látky

8.

226

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy
- určí teplo přijaté nebo odevzdané
tělesem při tepelné výměně
- v jednoduchých případech pokusem
určí teplo odevzdané nebo přijaté
při tepelné výměně
- porovná látky podle jejich tepelné
vodivosti, uvede příklady jejich
využití - například izolace domu
- na příkladech z denního života
ukáže, kde se využívá sluneční
záření
- uvede příklady změn skupenství
z praktického života
- z tabulek nalezne teploty tání látek
a rozhodne, v jakém skupenství je
těleso z dané látky při určité teplotě
- vysvětlí tání a tuhnutí krystalické
a amorfní látky
- nalezne v tabulkách měrné
skupenské teplo tání a vysvětlí jeho
význam
- popíše pokus, který prokazuje
zvětšení objemu vody při zmrznutí
- objasní jev anomálie vody a uvede
příklady jeho důsledků

učivo

ročník

- určení tepla (bez změny
skupenství)

- tepelná výměna prouděním
- tepelné záření
- využití slunečního záření

Změny skupenství látek
- tání a tuhnutí

- anomálie vody
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- rozliší vodič a izolant na
základě analýzy jejich
vlastností

školní výstupy

učivo

- navrhne, jak lze zvětšit nebo
zmenšit rychlost vypařování
kapaliny, uvede praktické využití
- předpoví, jak se změní teplota varu
při zvětšení nebo zmenšení tlaku
nad vroucí kapalinou, uvede
praktické užití tohoto jevu

- vypařování

- na konkrétních příkladech objasní,
kdy nastává kapalnění vodní páry ve
vzduchu
- vysvětlí vznik mlhy, jinovatky
a oblaků

- kapalnění

- popíše základní součásti spalovacích motorů a vysvětlí rozdíl mezi
vznětovým a zážehovým motorem
- porovná škodlivost provozu různých
spalovacích motorů pro životní
prostředí

- spalovací motory

- rozhodne, zda se budou dvě
elektricky nabitá tělesa přitahovat,
či odpuzovat

ročník

- var

8.

Elektrický náboj a elektrické pole
- elektrování těles třením
- elektrický náboj

228

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- sestaví správně podle
schématu elektrický obvod
a analyzuje správně
schéma reálného obvodu

školní výstupy

učivo

- vysvětlí polarizaci izolantu a elektrostatickou indukci

- vodič a izolant v elektrickém poli

- pokusem prokáže existenci elektrického pole v okolí nabitého tělesa,
znázorní siločáry elektrického pole

- siločáry elektrického pole

- objasní podstatu elektrického proudu
v kovových vodičích
- vysvětlí, proč izolanty nevedou
elektrický proud
- rozhodne, zda v daném obvodu jsou
splněny podmínky vzniku elektrického proudu
- zná základní schematické značky
pro znázornění elektrického obvodu

ročník

8.

Elektrický proud
- elektrický proud v kovech

9.

- změří elektrický proud ampérmetrem
v daném místě obvodu

- měření elektrického proudu

- změří elektrické napětí voltmetrem
mezi dvěma místy obvodu

- měření elektrického napětí

- umí vyjmenovat zdroje napětí a zná
jejich využití

- zdroje elektrického napětí

229

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- využívá Ohmův zákon pro
část obvodu při řešení
praktických problémů

školní výstupy

učivo

- předpoví změnu proudu v kovovém
vodiči při změně napětí mezi jeho
konci

- Ohmův zákon

- předpoví změnu proudu v obvodu,
když se při stálém napětí zvětší
nebo zmenší odpor rezistoru
zapojeného v obvodu
- vypočte jednu z veličin proud, napětí
a odpor pro kovový vodič, jestliže
zná zbývající dvě
- pokusem určí závislost proudu
procházejícího daným spotřebičem
na napětí mezi svorkami spotřebiče
a vyjádří výsledek graficky
- z grafu závislosti proudu na napětí
pro daný rezistor určí k danému
proudu napětí nebo k danému
napětí proud nebo odpor rezistoru

- elektrický odpor

- porovná odpor dvou kovových drátů,
které se liší jen průřezem nebo jen
délkou nebo jen materiálem
- popíše, jak se mění odpor kovového
vodiče s teplotou

- závislost odporu na vlastnostech
vodiče

ročník

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- rozpozná, podle reálného zapojení
i podle schématu, zapojení dvou
spotřebičů za sebou a vedle sebe,
určí výsledné napětí, výsledný proud
a výsledný odpor spotřebičů
- rozhodne, jak je vhodné zapojit
elektrické spotřebiče v domácnosti,
a uvede výhody své volby
- použije reostat k regulaci proudu
nebo jako dělič napětí v obvodu
- určí elektrickou práci vykonanou za
určitou dobu pro daný proud a napětí
nebo určí elektrickou práci z elektrického příkonu spotřebiče a doby
průchodu elektrického proudu
- vyjádří elektrickou práci uvedenou
ve W.s nebo v kWh v joulech

- výsledný odpor rezistorů
zapojených za sebou a vedle
sebe

- určí výkon elektrického proudu ve
vodiči, mezi jehož konci je napětí
- z údajů o příkonech na štítcích
spotřebičů určí, jaký je odpor spotřebiče po jejich připojení ke zdroji

- výkon elektrického proudu

ročník

- zapojení a využití reostatu
a potenciometru
- elektrická práce

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- sestaví správně podle
schématu elektrický obvod
a analyzuje správně
schéma reálného obvodu

školní výstupy

- sestaví jednoduchý elektrický obvod
podle schématu
- určí a pokusem ověří podmínky
vedení proudu obvodem
- rozhodne, zda je látka vodič, nebo
izolant
- uvede příklady spotřebičů, které
využívají tepelné účinky proudu

učivo

ročník

Elektrický obvod
- elektrický proud

- tepelné účinky elektrického
proudu

- ví o existenci magnetického pole
kolem cívky s elektrickým proudem
a na příkladech objasní jeho využití
v elektromagnetech
- porovná vlastnosti permanentních
magnetů a elektomagnetů

- magnetické pole elektrického
proudu

- dodržuje pravidla bezpečnosti
práce s elektrickými zařízeními
- vysvětlí, jak postupovat při
poskytnutí první pomoci při úrazu
elektrickým proudem

- bezpečné chování při práci
s elektrickými přístroji
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- využívá prakticky poznatky
o působení magnetického
pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu magnetického pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí
v ní
- rozliší stejnosměrný proud
od střídavého a změří
elektrický proud a napětí

- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých
forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh

školní výstupy

- na příkladech z praxe objasní
využití elektromagnetu

učivo

ročník

magnetické pole a střídavý proud
- magnetické pole okolo cívky
a vodiče s proudem

- uvede příklady využití elektromagnetické indukce

- elektromagnetická indukce

- objasní vznik střídavého proudu
- z grafu časového průběhu
střídavého proudu určí periodu
a kmitočet střídavého proudu

- vznik střídavého proudu

- objasní princip činnosti alternátoru,
dynama a trojfázového generátoru

- generátory elektrického proudu

- popíše transformátor a vysvětlí
princip
- určí transformační poměr
transformátoru, uvede příklady
využití

- transformátor

- vysvětlí princip činnosti
elektromotorů a uvede příklady
využití

- elektromotory
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy
jejich vlastností

- zapojí správně polovodičovou diodu

školní výstupy

- objasní princip vedení elektrického
proudu v elektrolytech
- uvede příklady využití elektrolýzy

učivo

ročník

elektrický proud v kapalinách,
plynech a polovodičích
- elektrický proud v kapalinách

- objasní princip vedení elektrického
proudu v plynech
- rozliší druhy výbojů a uvede jejich
využití
- popíše podstatu blesku a objasní
způsoby ochrany

- elektrický proud v plynech

- vysvětlí princip polovodičů čistých
i příměsových
- vysvětlí, jak se mění odpor polovodiče při změně teploty a osvětlení
a využití tohoto jevu

- elektrický proud v polovodičích

- vysvětlí princip polovodičové diody
a její využití
- zapojí polovodičovou diodu v
propustném a závěrném směru
- uvede příklady dalších polovodičových součástek a jejich využití

- polovodičové součástky

234

9.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy
- vysvětlí význam uzemnění u
domácích spotřebičů
- zná barevné odlišení fázových
vodičů, nuláku a ochranného vodiče
- ukáže v zásuvce, kde je ochranný
vodič, nulák a fáze

- popíše kmitavý pohyb matematického kyvadla a tělesa na pružině
- uvede, na čem závisí doba kmitu
matematického kyvadla a tělesa
na pružině
- popíše druhy vlnění, vysvětlí
rezonanci a uvede příklad, kde se
s ní můžeme setkat
- na obrázku sinusoidy ukáže, co je
vlnová délka
- uvede příklady využití vlnění
- rozpozná ve svém okolí
zdroje zvuku a kvalitativně
analyzuje příhodnost
daného prostředí pro šíření
zvuku

učivo

ročník

- ochrana před úrazem elektrickým
proudem

zvukové jevy
- kmitavý pohyb

- vlnění a rezonance

- žák určí, co je zdrojem zvuku

- zdroje zvuku

- vysvětlí rozdíl mezi zvukem
a světlem
- vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou
šíření zvuku je látkové prostředí

- šíření zvuku prostředím
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného
hluku na životní prostředí

školní výstupy

učivo

- uvede příklady dokazující, že
rychlost zvuku závisí na prostředí,
v němž se zvuk šíří

- rychlost šíření zvuku

- vysvětlí, na čem závisí výška, barva
a intenzita tónu

- výška,barva a intenzita tónu

- popíše, jak přijímáme zvuk uchem

- ucho

- vysvětlí, jak vzniká ozvěna

- odraz zvuku a ozvěna

- pro ochranu sluchu využívá poznatků, že hlasitost zvuku závisí na
zdroji zvuku, vzdálenosti zdroje
a na prostředí, v němž se zvuk šíří
- navrhne možnosti, jak zmenšit vliv
nadměrného hluku na člověka

- ochrana před nadměrným hlukem

9.

jaderná energie
- využívá poznatky o
vzájemných přeměnách
různých forem energie a
jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a
úloh

ročník

- popíše základní části atomu
a atomového jádra

- atom

- na příkladu objasní, co rozumí
izotopem daného prvku
- popíše, jakou látku nazveme
nuklidem

- izotopy a nuklidy
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- zhodnotí výhody a
nevýhody využívání
různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí

školní výstupy

učivo

- uvede tři základní druhy radioaktivity,
objasní jejich podstatu a porovná
jejich vlastnosti

- radioaktivita

- uvede příklady využití radionuklidů

- využití jaderného záření

- popíše řetězovou jadernou reakci
a objasní nebezpečí jejího zneužití
v jaderných zbraních i možnosti
využití v jaderných reaktorech
- vysvětlí, k jakým přeměnám energie
dochází v jaderné elektrárně,
a porovná je s přeměnami v tepelné
a vodní elektrárně
- porovná výhody a nevýhody
uvedených tří typů elektráren
- uvede současné možnosti likvidace
vyhořelého paliva

- řetězová jaderná reakce

- vysvětlí princip atomové bomby

- atomová bomba

- popíše možnosti ochrany před
jaderným zářením

- ochrana před jaderným zářením

ročník

- jaderný reaktor a jaderná
energetika

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- objasní (kvalitativně)
pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a
kolem planet

- popíše, z čeho se skládá sluneční
soustava
- popíše, jaká síla způsobuje pohyb
planet kolem Slunce a měsíců
kolem planet
- vyjmenuje planety podle jejich
vzdálenosti od Slunce

Země a vesmír
- sluneční soustava

- odliší hvězdu od planety na
základě jejích vlastností

- vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou
a hvězdou
- porovná poznatky o jednotlivých
planetách, Slunci a Měsíci

- naše galaxie

- zná základní souhvězdí na obloze,
seznámí se s vývojem hvězd
a vesmíru

- vesmír

- má přehled o základních historických krocích v kosmonautice

- kosmonautika

ročník

9.
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5.6.2 C H E M I E
Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň
Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách
týdně.
Předmět Chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
 se Zeměpisem – surovinové zdroje chemického průmyslu
 s Přírodopisem – význam zelených rostlin, zdraví
 s Fyzikou – vlastnosti látek
 s Matematikou – chemické výpočty
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince
za své zdraví (Osobnostní a sociální výchova), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav
životního prostředí (Enviromentální výchova – vztah člověka k prostředí, základní podmínky
života, lidské aktivity a problémy životního prostředí), dále Myšlení v evropských a globálních
souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) a Mediální výchova (interpretace vztahu mediálních
sdělení autora).
Vzdělávání v předmětu Chemie:
 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
 vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
 učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat
a zdůvodňovat chemické jevy
 učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce a
s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
 nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
 práce ve skupinách, práce s literaturou
 demonstrační pokusy
Rozdělení žáků do skupin, počet žáků ve skupině a počet skupin je omezen vybavením
školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a bezpečných
postupů v souladu s platnou legislativou.
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny, dodržování pravidel je
pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k (ke):
 systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek,
jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání
souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
 správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
Učitel:
 dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě
pozorování a pokusů
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Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 předkládá problémové situace související s učivem chemie
 dává žákům možnost volit různé způsoby řešení a také obhajovat jejich rozhodnutí
 klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Učitel vede žáky k (ke):
 promyšlení pracovních postupů praktických cvičení
 nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe a k vysvětlování jejich
chemické podstaty
Kompetence komunikativní
Učitel:
 zadává žákům takové úlohy, při kterých mohou pracovat ve skupinách a navzájem mezi
sebou komunikovat
 podněcuje žáky k argumentaci vlastních myšlenek a postřehů
 vede žáky ke správnému užívání chemických značek a symbolů
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 podněcuje žáky ke smysluplné diskusi
 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Kompetence občanské
Učitel:
 společně s žáky respektuje pravidla bezpečné práce s chemickými látkami, řád učebny
chemie i laboratorní řád
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a
enviromentální problémy, a také respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
 vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout
první pomoc)
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálu, nástrojů, pomůcek a
vybavení
 vyžaduje dodržování vymezených pravidel a povinností vyplývajících nejen z řádu školy,
ale také z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí
 zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
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Předmět :
Chemie

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- určí společné a rozdílné

- rozliší fyzikální tělesa a látky

vlastnosti látek
- pracuje bezpečně s
vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami
a hodnotí jejich rizikovost,
posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek,
se kterými zatím pracovat
nesmí

- uvede, čím se zabývá chemie,
a př. chemického děje
- uvede zásady bezpečné práce
v chemické laboratoři
- poskytne a přivolá první pomoc
při úrazu

- rozlišuje směsi a chemické
látky
- vypočítá složení roztoků,
připraví prakticky roztok
daného složení
- vysvětlí základní faktory
ovlivňující rozpouštění
pevných látek
- navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek
směsí o známém složení,
uvede příklady oddělování
složek v praxi
- určí společné a rozdílné

- určí skupenství různých látek
- vyhledá v tabulkách (u vybraných
látek) základní hodnoty a v těchto
hodnotách se orientuje
- rozliší různorodé, stejnorodé směsi
- rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým,
mlhu
- použije správně pojmy: složka
roztoku, rozpuštěná látka,
rozpouštědlo, rozpustnost,
roztok: koncentrovaný, ředěný,
nasycený, nenasycený

vlastnosti látek
- pracuje bezpečně s

- uvede, čím se zabývá chemie,
a př. chemického děje

- rozliší fyzikální tělesa a látky

učivo
vlastnosti látek
- úvod – dějiny chemie
barva, skupenství, hustota,
rozpustnost, tepelná a elektrická
vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti
a stav látek
zásady bezpečné práce
- ve školní pracovně (laboratoři)
i v běžném životě
nebezpečné látky a přípravky
- H-věty, P-věty, piktogramy a jejich
význam
směsi
- různorodé, stejnorodé roztoky,
hmotnostní zlomek a koncentrace
roztoku
- koncentrovanější, zředěnější,
nasycený a nenasycený roztok
- vliv teploty, plošného obsahu a
míchání pevné složky na rychlost
jejího rozpouštění do roztoku
- oddělování složek směsí
(usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace)
vlastnosti látek
- úvod – dějiny chemie
barva, skupenství, hustota,
rozpustnost, tepelná a elektrická
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očekávané výstupy RVP
- používá pojmy atom a
molekula ve správných
souvislostech
- rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,
uvede příklady jejich výskytu
a použití
- rozlišuje chemické prvky a
chemické sloučeniny
a pojmy užívá ve správných
souvislostech
- orientuje se v periodické
soustavě chemických prvků,

- uvede příklady znečišťování
vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti,
preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění

školní výstupy

- určí výchozí látky a produkty chem.
reakce v konkrétních příkladech
- popíše složení atomu a vznik
kationtů a aniontů z neutrálních
atomů.
- orientuje se v základních typech
chemických vazeb
- používá značky a názvy vybraných
chemických prvků
- vyhledá v tabulce názvy prvků ke
známým protonovým číslům
a zapíše správně ke značce prvku
protonové číslo
- odvodí chemické složení látky ze
vzorce chemické sloučeniny
- rozliší periody a skupiny v PSP,
vyhledá známé prvky s podobnými
vlastnostmi

Období :
6 . - 9. ročník

Předmět :
Chemie

Oblast :
Člověk a příroda

učivo

ročník

částicové složení látek
- molekuly, atomy, atomové jádro,
protony, neutrony, elektronový
obal a jeho změny v chemických
reakcích, elektrony
chemická vazba

prvky
-názvy, značky, vlastnosti a použití
vybraných prvků, skupiny a periody
v periodické soustavě chemických
prvků
- protonové číslo

voda
- destilovaná, pitná, odpadní
- výroba pitné vody
- čistota vody
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Předmět :
Chemie

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich výskytu
a použití

rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich
možné vlastnosti
uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

ročník

vzduch
- složení, čistota ovzduší,
ozonová vrstva
Halogeny, nekovy (sloučeniny
uhlíku), kovy, polokovy
- druhy a vlastnosti kovů, polokovů,
nekovů, kovů
- příklady v praxi významných
alkanů, uhlovodíků s vícenásobuhlovodíků

Rozliší druhy halogenových prvků a
jejich využití v životě
- rozliší kovy a nekovy a uvede
příklady praktického využití
- rozliší anorganické a organické
sloučeniny a uvede vzorce
nejjednodušších uhlovodíků, dále
vlastnosti a použití

halogenidy
- názvosloví, vlastnosti a použití
- porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných halogenidů, oxidů,
sulfidů, kyselin, hydroxidů
a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek
na životní prostředí
- vysvětlí vznik kyselých dešťů,
uvede jejich vliv na životní
prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet

Období :
6 . - 9. ročník

- určí oxidační čísla atomů prvků
v halogenidech, sulfidech
oxidech, kyselinách, hydroxidech
a solích, zapíše z názvů vzorce
a naopak

Oxidy, sulfidy
- názvosloví, vlastnosti a použití
vybraných prakticky významných
oxidů, sulfidů

- popíše vlastnosti a použití vybraných
oxidů a posoudí vliv některých
oxidů na životní prostředí
- popíše vlastnosti a použití
vybraných kyselin

kyseliny a hydroxidy
- kyselost a zásaditost roztoků
- vlastnosti, vzorce, názvy a použití
vybraných prakticky významných
kyselin a hydroxidů
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očekávané výstupy RVP
- orientuje se na stupnici pH,
změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady
uplatňování neutralizace
v praxi
- rozliší vybrané deriváty
uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

Období :
6 . - 9. ročník

Předmět :
Chemie

Oblast :
Člověk a příroda
školní výstupy

učivo

ročník

- bezpečné ředění jejich koncentrovaných roztoků a první pomoc při
poleptání
- vysvětlí vznik kyselých deštů a
zhodnotí vliv na životní prostředí
- rozliší pojmy uhlovodík a derivát
uhlovodíku
- rozliší uhlovodíkový zbytek a
funkční skupinu na příkladu vzorců
známých derivátů
- rozliší typy anorganických solí

deriváty uhlovodíků, soli
karboxylových kyselin, soli
anorganických kyselin
- příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin
- vlastnosti, použití vybraných solí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Chemie

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití
- zhodnotí užívání fosilních
paliv a vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede
příklady produktů průmyslového
zpracování ropy
- rozliší vybrané deriváty
uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

- orientuje se ve výchozích
látkách a produktech fotosyntézy a koncových
produktů biochemického
zpracování, především

školní výstupy
- rozliší anorganické a organické
sloučeniny a uvede vzorce
nejjednodušších uhlovodíků, dále
vlastnosti a použití
- vyhledá a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
a zemního plynu
- rozliší pojmy uhlovodík a derivát
uhlovodíku
- rozliší uhlovodíkový zbytek a
funkční skupinu na příkladu vzorců
známých derivátů
- rozliší a zapíše vzorce: methanolu,
ethanolu, fenolu,kyseliny mravenčí,
kyseliny octové, formaldehydu,
acetonu
- uvede jejich vlastnosti a příklady
využití
- uvede výchozí látky a produkty
esterifikace a rozliší esterifikaci mezi
ostatními typy chemických reakcí
- uvede podmínky pro průběh
fotosyntézy a její význam pro život
na zemi
- rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy
a vitaminy

učivo

ročník

uhlovodíky
- příklady v praxi významných
alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými
vazbami a aromatických uhlovodíků
paliva
- ropa
- uhlí
- zemní plyn
- průmyslově vyráběná paliva
deriváty uhlovodíků
- příklady v praxi významných
alkoholů a karboxylových kyselin

9.

přírodní látky
- zdroje, vlastnosti a příklady
funkcí bílkovin, tuků, sacharidů
a vitaminů v lidském těle
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Chemie

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
bílkovin, tuků, sacharidů
- určí podmínky postačující pro
aktivní fotosyntézu
- uvede příklady zdrojů bílkovin,

školní výstupy

učivo

ročník

- uvede příklady zdrojů těchto látek
pro člověka
- posoudí různé potraviny z hlediska
obecně uznávaných zásad

tuků, sacharidů a vitamínů
- zhodnotí využívání prvotních
a druhotných surovin
z hlediska trvale udržitelného
rozvoje na zemi

chemický průmysl v ČR

- zhruba se orientuje v základních
rizicích souvisejících s chemickým
průmyslem a životním prostředím
- uvede příklady prvotních a druhotných

- výrobky, rizika v souvislosti
s životním prostředím, recyklace
surovin, koroze
hořlaviny

surovin pro chemické výroby
- zhodnotí ekonomický a ekologický

- význam tříd nebezpečnosti
průmyslová hnojiva

význam recyklace odpadů
- aplikuje znalosti o principech

- rozezná hořlaviny a zná význam

tepelně zpracovávané materiály

hašení požárů na řešení

tříd nebezpečnosti, rozpozná

- cement, vápno, sádra, keramika

modelových situací z praxe

označení hořlavých, toxických
a výbušných látek

plasty a syntetická vlákna
- vlastnosti, použití, likvidace

- uvede zásady bezpečné práce

detergenty a pesticidy,

s běžně prodávanými hořlavinami
- orientuje se v přípravě a
využívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví
člověka

insekticidy

a výbušninami
- uvede příklad volně i nezákonně
prodávaných drog a popíše příklady
následků, které se objevují po jejich

léčiva a návykové látky

konzumaci
- rozliší plasty od dalších látek, uvede
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Chemie

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

příklady jejich názvů, vlastnosti
a použití
- posoudí vliv používání plastů na
životní prostředí, rozliší přírodní
a syntetická vlákna a uvede výhody
a nevýhody jejich používání
- rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,

chemických vazeb

uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí,

- určí výchozí látky a produkty chemických
reakce v konkrétních příkladech

provede jejich klasifikaci

- provede jednoduché chemické

a zhodnotí jejich využívání
- přečte chemické rovnice a

reakce v laboratoři
- uvede zákon zachování hmotnosti

s užitím zákona zachování

pro chemické reakce a využije ho

hmotnosti vypočítá hmotnost

při řešení praktických i teoretických

výchozí látky nebo produktu
- aplikuje poznatky o faktorech
ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu

chemické reakce

- orientuje se v základních typech

úloh - zapíše jednoduchými
chemickými rovnicemi vybrané

- zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové
množství, molární hmotnost
klasifikace chemických reakcí
- slučování, neutralizace, reakce
exotermní a endotermní
faktory ovlivňující rychlost
chemických reakcí
- teplota, plošný obsah povrchu
výchozích látek, katalýza
chemie a elektřina

chemické reakce
- přečte zápis chemické rovnice
s využitím názvů chemických látek

- výroba elektrického proudu
chemickou cestou
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Chemie

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

mimořádné události
- objasní nejefektnější jednání
v modelových příkladech

- chování při haváriích s únikem
nebezpečných látek

- havárie chemických provozů
- úniky nebezpečných látek

havárií s únikem nebezpečných látek
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5.6.3 P Ř Í R O D O P I S
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět. Výuka probíhá v odborné
učebně v rámci jedné třídy daného ročníku.
Časová dotace:
 6. - 8. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
 v 8. ročníku je přidána jedna hodina z předmětu Výchova ke zdraví
 9. ročník … 1 vyučovací hodiny týdně
Vzdělání v předmětu Přírodopis:
 prohlubuje a rozvíjí zájem o přírodu, organismy a přírodniny
 umožňuje pochopení vzájemných vztahů a souvislostí v přírodě, kde se vzájemně
prolínají biotické a abiotické složky
 seznamuje žáky s evoluční teorií Charlese Darwina, tj. s postupným vývojem organismů
na Zemi
 vede k poznávání přírodních zákonů, pochopení souvislostí mezi přírodou a
antropogenní činností
 směřuje k poznání přírody jako systému, jehož jednotlivé složky jsou vzájemně
propojeny
 seznamuje žáky s anatomií, fyziologií a hygienou organismů včetně člověka
 podporuje logické myšlení, schopnost aktivního vytváření vlastního názoru
 zařazuje vytváření vztahu člověka k živé přírodě, pochopení přírodní rovnováhy
Formy a metody práce se užívají podle individuálních schopností žáků, druhu učiva a cílů
vzdělávání:
 frontální výuka s využitím demonstračních pomůcek
 skupinová práce (s odbornou literaturou, práce s lupou, mikroskopem a multiplikáty
přírodnin)
 laboratorní práce, které podporují samostatnost a rozhodování žáka o postupu
pozorování
 přírodovědné vycházky do areálu školy spojené s pozorováním rostlin a živočichů
 plnění krátkodobých soutěží a projektů s ekologickým a přírodovědným zaměřením
Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, jeho dodržování je závazné pro všechny
žáky.
Předmět přírodopis souvisí s ostatními vyučovanými předměty:
a) Chemií - chemické znečištění jednotlivých sfér Země, chemické značky a vzorce
nerostů, chemické vlastnosti minerálů a hornin, pojmy herbicidy, pesticidy a insekticidy
b) Fyzikou - fotosyntéza, sluneční energie, UV záření, zákony optiky, které umožňují
zrakové a sluchové vjemy, šíření zemětřesných vln v závislosti na hustotě hornin,
gravitační zákon
c) Zeměpisem - rozšíření rostlin a živočichů - vegetační pásma a biotopy, CHKO, národní
parky a chráněné přírodní výtvory
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 vyhledávání, třídění a propojení informací mezi předměty
 správnému používání odborné terminologie
 užívání výstižných biologických pojmů, znaků a symbolů
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samostatnému pozorování, schematickému zakreslování a porovnávání podstatných
informací
aplikování teoretických vědomostí v praktických činnostech

Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k (ke):
 úkolům, které umožní žákům řešení více postupy
 samostatným návrhům, vyvozování závěrů, které žák sám vyhodnotí
 vyhodnocení a k pokrokům a motivaci pro další řešení problémů
 využívání nových postupů při řešení problémů z praxe
 aktivnímu ověřování správnosti výsledků
Kompetence komunikativní





formulování logického myšlení, ke kultivovanému písemnému i ústnímu projevu
naslouchání druhým, přiměřenému reagování
umění zapojit se do diskuse
porozumění obrazovým materiálům, využívání zvukových záznamů, komunikačním
prostředkům a technologiím pro získávání dalších informací

Kompetence sociální a personální







samostatným řešením a úspěšným vyřešením problému
dosažení pocitu sebeuspokojení
umění ohodnotit své volní úsilí a výsledky, kterých při práci dosáhl
řešení personálních vztahů při týmové práci
dodržování předem stanovených pravidel
poskytnutí pomoci ostatním, ale k umění o ni i požádat

Kompetence občanské







respektování názorů ostatních, k nevyvolávání konfliktů, které by vedly k fyzickému nebo
psychickému násilí
zodpovědnosti za své jednání, plnění školních povinností
respektování hygienických a bezpečnostních pravidel
snaze chránit si vlastní zdraví i zdraví svých blízkých
aplikaci první pomoci při úrazu a zavolání odpovědného dospělého
znalostem základních pravidel jak udržovat kvalitní životní prostředí, k ochraně přírody

Kompetence pracovní





dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými
preparáty a s živými přírodninami
samostatné organizaci práce, ke stanovení si cíle, pracovních prostředků a návrhů
časových rozpisů práce
zhodnocení dosažených výsledků a ke snaze o zdokonalení postupů
vykonávání zadané práce a hodnocení výsledků práce i z hlediska ochrany zdraví a
životního prostředí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje
se v daném přehledu vývoje
organismů

- uvede na příkladech z běžného života význam virů a
bakterií v přírodě i pro
člověka
- popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů
a bakterií a objasní funkci
základních organel

školní výstupy

učivo

- orientuje se v názorech na vznik
sluneční soustavy, Země
a jednotlivých sfér
- rozliší látky anorganické a organické
- objasní vznik prvních shluků bílkovin
a koacervátů
- vymezí základní podmínky života

- Země a život
- vznik Země a názory na její vznik
- vznik sfér Země - atmosféra,
hydrosféra
- vznik anorganických a
organických látek
- vývoj živé hmoty - koacerváty
- podmínky života
- změny atmosféry - podstata
fotosyntézy (vývoj ozonosféry)
- nebuněčné organismy
- viry - stavba, nemoci
- bakterie - stavba, rozmnožování,
nemoci, antibiotika

- vysvětlí postupný vývoj organismů
- popíše buňku, organely - vysvětlí
jejich funkci
- využívá vědomostí při prevenci
šíření virových a bakteriálních
onemocnění
- odliší a popíše buňku bakteriální,
rostlinnou a živočišnou
- zařadí organismy do taxonomických
jednotek
- vysvětlí rozdíly mezi producenty,
reducenty a konzumenty
- prokáže na konkrétních příkladech
zařazení mezi producenty,
reducenty a konzumenty

- jednobuněčné organismy
- sinice - rostlinné společenstvo
(plankton)
- bičíkovci - krásnoočko štíhlé
(stavba, fotosyntéze a dýchání)
- jednobuněčné zelené řasy zrněnka
- jednobuněční živočichové prvoci
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ročník

průřezová témata

ENV
- základní podmínky života

6.
ENV - Ekosystémy - ochrana
životního prostředí - znečištění
vodních ekosystémů ČR

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- aplikuje praktické metody
poznávání přírody

- rozpozná naše nejznámější
jedlé a jedovaté houby s
plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
- vysvětlí různé způsoby
výživy hub a jejich význam
v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
- objasní funkci dvou
organismů ve stélce lišejníků
- porovná základní vnější a
vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů

školní výstupy

učivo

- sestaví jednoduché potravní řetezce
- pracuje s lupou a mikroskopem
- ovládá přípravu preparátu, zaostření
- dokáže si zvětšit a prohlédnout
organismy lupou a mikroskopem
- vymezí základní životní projevy
organismů - fotosyntézu a dýchání
- zhodnotí význam biotechnologií
- zařadí jednobuněčné producenty
a konzumenty do vodního
společenstva (plankton)
- používá mikroskop, připraví preparát
a umí zvětšit pozorovaný objekt
- objasní vztah 2 organismů
- určí jedlé a jedovaté houby
- aplikuje zásady správného
houbaření a zpracování hub
- popíše vnější a vnitřní stavbu
živočichů, vysvětlí význam
jednotlivých orgánů
- zhodnotí význam pohybu při
obstarávání potravy
- chápe vztah hostitel a parazit
(cizopasník)
- zařadí vybrané organismy do
taxonomických jednotek

- potravní vztahy mezi organismy
(řetězec, pyramida)
- zkoumání přírody - práce s lupou
a mikroskopem
- jednobuněčné houby - kvasinky
(biotechnologie)

ročník

- mnohobuněčné organismy
- nižší rostliny - řasy
- nižší houby bez plodnic - plísně

- vyšší houby s plodnicemi
- lišejníky

- mnohobuněční živočichové
- žahavci (polypovci, medúzovci
a koráli)
- ploštěnci (ploštěnka mléčná,
tasemnice bezbranná)
- kroužkovci (žížala obecná,
pijavice)
měkkýši
- plži (hlemýžď zahradní, vodní
a suchozemští plži)
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6.

průřezová témata

ENV - základní podmínky
života - potravní vztahy symbióza
ENV - ekosystémy - citlivý
přístup k biosféře - význam
bioindikátorů

ENV - základní podmínky
života - význam reducentů
v biosféře, potravní vztahy vnější cizopasníci

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických
jednotek

- vyhledá odlišné znaky živočišných
představitelů tříd a porovná je
- sestaví jednoduché potravní řetězce
v ekosystémech
- rozpozná některé příčiny, v jejichž
důsledku dochází k porušení
rovnováhy
- uvádí příklady adaptace organismu
vzhledem k prostředí, ve kterém žije
- chápe důsledky zásahu člověka
do životního prostředí
- uznává ochranu ohrožených
a chráněných druhů živočichů
- respektuje nebezpečí chemické
ochrany proti škodlivému hmyzu

- mlži (škeble rybničná,
sladkovodní a mořští mlži)
- hlavonožci (sépie, chobotnice)
Členovci
- volný pohyb vítězí
- korýši (rak říční)
- pavoukovci
- pavouci (křižák obecný)
- sekáči
- roztoči (klíště obecné)
- hmyz (vosa obecná) - vnější a
vnitřní stavba, řády a jejich
zástupci
- hmyz v ekosystémech - potravní
pyramida, biologická rovnováha
- ochrana hmyzu - chráněné druhy
Vyšší rostliny
- vývoj vyšších rostlin
Mechorosty
- játrovky
- mechy
- stavba rostlinného těla, životní
cyklus, význam v lesním
ekosystému, druhy

- odvodí na základě
pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky
přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
- porovná vnější a vnitřní
stavbu jednotlivých orgánů
a uvede praktické příklady
jejich funkcí a vztahů
v rostlině jako celku

- objasní vnitřní a vnější stavbu
rostlinného těla na příkladech rostlin
- pozoruje lupou a mikroskopem
části rostlin, kreslí je a popisuje
- rozliší vnější a vnitřní stavbu rostl.
těla a popíše její uspořádání od
buňky k organismu
- dokáže popsat buňku, uspořádání
pletiv a jejich seskupení do
rostlinných orgánů
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ročník

průřezová témata

ENV - lidské aktivity a životní
prostředí, ochrana
ohrožených druhů živočichů

6.

7.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- třídí organismy a zařadí
vybrané organismy do říší
a nižších taxonomických
jednotek

- rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin
a živočichů
- aplikuje praktické metody
poznávání přírody

školní výstupy
- uvede příklady činnosti orgánů, vysvětlí jejich vztah k rostlině jako celku
- určuje základní rostlinné druhy
- rozliší podle znaků rostliny, jejich
zařazení do systematických skupin
- pozoruje lupou a mikroskopem
části rostlin, kreslí je a popisuje
- rozliší vnější a vnitřní stavbu
rostlinného těla
- rozlišuje představitele kmene
strunatců, charakterizuje vnější
a vnitřní stavbu
- rozlišuje podle vnějších znaků
druhy živočichů
- vyvodí změny v anatomii strunatců
na základě přizpůsobení prostředí,
ve kterém žijí
- porovnává jednotlivé třídy a řády
- zařazuje živočichy do ekosystémů
- vyhledává v odborné literatuře
(klíče, atlasy, encyklopedie, červené
seznamy) jejich ochranu a rozšíření
- objasní způsob života
- rozpozná příčiny porušení
rovnováhy v přírodě

učivo

Kapraďorosty
- význam fosilních kapraďorostů
- plavuně
- přesličky
- kapradiny
- druhy, pletiva, rozmnožování
Vyšší živočichové
Obratlovci
- pláštěnci
- bezlebeční
- strunatci
- zdokonalení stavby těla
strunatců (vývoj, druhy, ochrana
živočichů)
- kruhoústí
- paryby
- ryby - vnější a vnitřní stavba,
druhy sladkovodní i mořské
- obojživelníci -přizpůsobení životu
na souši, životní cyklus, změny
ve vnější stavbě a v anatomii
Plazi
- želvy
- krokodýli
- ještěři
- hadi
- vnější a vnitřní stavba těla,
druhy, ochrana plazů
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ročník

průřezová témata

ENV - lidské aktivity a životní
prostředí - neobnovitelné
zdroje fosilních paliv,
energetické zdroje

7.

ENV - ekosystémy biodiverzita, ochrana ve
světě a u nás, adaptace
organismů na změnu
životního prostředí

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- rozlišuje základní
systematické skupiny rostlin
a určuje jejich význačné
zástupce pomocí klíčů
a atlasů

- rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje
vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických
jednotek

-odvodí na základě pozorování
základní projevy chování
živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

školní výstupy

učivo

- rozliší základní rostliny
- rozezná chráněné a okrasné druhy
- uvede příklady ekosystémů
- vnímá porušení biologické
rovnováhy
- uvede kladné a záporné působení
člověka na udržení a rozvoj
ekosystémů
- rozpozná souvislosti mezi
porušením rovnováhy v přírodě a
přemnožením dřevokazného hmyzu
- vymezí typické znaky pro třídu ptáků
- určuje způsob života vybraných d.
- vyjmenuje anatomické změny na
kostře, dýchací a cévní soustavě
- rozliší změnu tělního pokryvu
- zhodnotí přizpůsobení ptáků příjmu
rozmanité potravy
- zařazuje ptáky do ekosystému
- využívá všech dostupných
informačních zdrojů
- vysvětlí chování ptáků - instinkty,
komunikace, ptačí tok
- hodnotí vztah člověka a živočichů
ve volné přírodě

Vyšši rostliny
- cévnaté rostliny semenné
Rostliny nahosemenné
- cykasy
- jinany
- jehličnany - druhy, rozmnožování, opylení, oplození
- význam nahosemenných rostlin
v ekosystémech
- negativní vlivy lidské činnosti emise, imise, kyselé deště
Ptáci
- teplokrevní obratlovci
- vnější a vnitřní stavba, anatomické zvláštnosti na kostře, dýchání
- běžci
- plavci
- letci - veslonozí, brodiví, vrubozobí, dravci, bahňáci, hrabaví,
dlouhokřídlí, měkkozobí, sovy,
svišťouni, kukačky, šplhavci,
pěvci
- etologie ptáků
- vybraní ptáci ekosystémů
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ročník

průřezová témata

ENV - vztah člověka k přírodě zachování chráněných
území, parků, arboret

7.

ENV - vztah člověka a
prostředí - ochrana živočichů
i území, ve kterých žijí

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických
procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
- porovná vnější a vnitřní
stavbu jednotlivých orgánů
a uvede praktické příklady
jejich funkcí a vztahů
v rostlině jako celku

- odvodí na základě
pozorování přírody závislost
a přizpůsobení některých
rostlin podmínkám
prostředí

školní výstupy
- rozliší znaky dvouděložných
a jednoděložných rostlin
- zařazuje podle znaků rostliny do
systematických skupin
- pozná význačné zástupce
- zhodnotí význam kulturně
pěstovaných rostlin
- používá při práci lupu a mikroskop
- rozliší rostliny - stromy a keře,
dřeviny a byliny, rostliny jedovaté,
léčivé a plevele
- vnímá estetickou krásu rostlin
- uvědomuje si nutnost ochrany
životního prostředí a důsledky
znečištění abiotických podmínek
- respektuje zachování rovnováhy
v přírodě
- porovnává funkci různých typů
ekosystémů

učivo
- rostliny krytosemenné
- rostliny dvouděložné - vrbovité,
břízovité, bukovité, pryskyřníkovité, mákovité, růžovité,
brukvovité, lilkovité, miříkovité,
bobovité, hluchavkovité,
hvězdnicovité
- rostliny jednoděložné amarylkovité, liliovité,
vstavačovité, lipnicovité

- příroda a její ohrožení
- ochrana přírody
- chráněná území ČR
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ročník

průřezová témata
ENV - ekosystémy - ochrana
rostlin, zachování přírodních
ekosystémů

7.
ENV - vztah člověka k přírodě

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení
danému prostředí

- charakterizuje stavbu těla savců
jako posledního článku vývoje
kmene strunatců
- rozlišuje jednotlivé druhy savců
- vysvětlí význam všech žijících
druhů živočichů jako součásti
potravních řetězců a pyramid
- porovnává jednotlivé druhy
a zařazuje je do skupin
- chápe funkci složek v ekosystému
- posoudí vliv člověka na přírodní
rovnováhu
- zhodnotí vhodnost umělého zásahu
člověka do přírody
- uvede způsoby chování živočichů
a význam ochranného a obranného
chování pro přežití
- dokáže je zařadit na základě
potravinové závislosti do biomů

Zoologie
- stavba těla savců, jejich
charakteristické znaky
Etologie
- chování živočichů
- komunikace živočichů
- sociální chování organismů
- význam etologie pro praxi

- objasní vývoj člověka na základě
změny znaků živočišných přechůdců a rodu Homo
- vysvětlí postupnou hominizaci
a sapientaci

Člověk
- původ a vývoj (hominizace
a sapientace)
- lidské rasy - Aleš Hrdlička

- porovná základní vnější a
vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
- zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se živočichy
- třídí organismy a zařadí
vybrané organismy do říší
a nižších taxonomických
jednotek

učivo

- ekologie
- chráněné a ohrožené druhy
- systém savců - ptakořitní,
vačnatci a placentálové - hmyzožravci, letouni, hlodavci, zajícovci,
- šelmy, ploutvonožci, kytovci,
sudokopytníci, lichokopytníci
chobotnatci, primáti
- savci v ekosystémech
- biomy a rozšíření savců na zemi
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ročník

průřezová témata

ENV - lidské aktivity a životní
prostředí, negativní vliv lidské
činnosti na neživou složku

ENV
- ekosystémy
- vztah člověka k prostředí

8.

MKV - etnický původ - soužití a
tolerance

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- určí polohu a objasní stavbu
a funkci orgánů a orgánových
soustav lidského těla,
vysvětlí jejich vztahy
- vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním, sociálním zdravím
a vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb
a 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

- popíše stavbu těla (anatomie),
funkci orgánů a orgánových soustav
(fyziologii) a vliv vnějšího prostředí
na zdraví člověka (hygienu)
- vysvětlí negativní vlivy na jejich
činnost, aktivně jim předchází
- uvede příklady civilizačních
onemocnění, zná zásady jejich
prevence

Stavba těla člověka
- buňka, tkáň, orgán, orgánová
soustava
- opěrná soustava - pojivová tkáň,
stavba a růst kosti, kostra
člověka, první pomoc při zlomeninách a vykloubení
- pohybová soustava - svalová
tkáň, stavba a růst kosterního
svalu, svaly hlavy, trupu a končetin

- rozlišuje příčiny, případně
příznaky běžných nemocí
a uplatňuje zásady jejich
prevence
- dává do souvislostí složení
stravy a způsob stravování
s rozvojem civilizačních
chorob

- aplikuje zásady poskytnutí první
pomoci
- uplatňuje zdravé stravovací návyky
- ovládá zásady plnohodnotné výživy
v období dospívání
- vysvětlí optimální složení
základních živin
- předchází přejídání, podvýživě
a hladovění

- rozliší klamavou reklamu na
potraviny a vitamínové doplňky

- trávicí soustava - stavba chrupu,
anatomie a fyziologie, správná
a plnohodnotná výživa

Výživa a zdraví
- zásady zdravého stravování, vliv
životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
- poruchy příjmu potravy - mentální
anorexie a bulimie, metabolismus
- pozitivní a negativní dopad
prostředí a životného stylu na
zdraví člověka
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ročník

8.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy
- pečuje o dýchací soustavu, využívá
znalosti o stavbě a činnosti
- respektuje zásady preventivní péče
o dýchací soustavu - kapénková
infekce, TBC, rakovina dýchacích
orgánů - moderní je nekouřit

- aplikuje předlékařskou první
pomoc při poranění a jiném
poškození těla
- usiluje v rámci svých
možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví

- objasní činnost srdce jako krevní
pumpy
- vysvětlí funkci složek krve
- rozliší krevní skupiny
- samostatně ovládá základy první
pomoci
- aplikuje získané vědomosti první
pomoci
- přivolá rychlou záchrannou pomoc

- vysvětlí podíl vylučovací soustavy
na udržení stálého vnitřního
prostředí lidského organismu
- předchází nachlazení a poškození
ledvin

učivo

ročník

- dýchací soustava - stavba,
činnost, hygiena

ENV - základní podmínky života znečištění atmosféry a vliv na
zdraví člověka

Tělní tekutiny
- tkáňový mok, míza a krev
Oběhová soustava
- stavba a činnost srdce, krevní
řečiště, obranný systém těla,
slezina, krevní skupiny
První pomoc
- krvácení, mělké tepenné
krvácení, zástava srdeční činnosti
Ochrana před chronickým
onemocněním a úrazy
Vylučovací soustava
- stavba, činnost, onemocnění
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- orientuje se v základních
vývojových stupních
fylogeneze člověka
- objasní vznik a vývin nového
jedince od početí až do
stáří
- v souvislosti se zdravím,
etikou, morálkou a životními
cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné
sexuální chování

- vysvětlí tělesné, fyziologické a
psychické změny v dospívání
- vysvětlí početí a vývin plodu
- rozliší způsoby ochrany proti
nechtěnému početí
- uvede argumenty pro odložení
pohlavního života do doby zralosti
- orientuje se v nebezpečí nákazy
pohlavními chorobami a virem HIV

Dětství, puberta, dospívání
- tělesné, duševní a společenské
změny
Sexuální dospívání a reprodukční
zdraví
- předčasná sexuální zkušenost,
těhotenství a rodičovství mladistvých
Rozmnožovací soustava
- rozmnožovací soustava muže
a ženy
- vznik a vývin nového jedince
- hlavní období lidského života
Kožní soustava
- stavba kůže, smyslová čidla,
hygiena

- ovládá zásady péče o kůži a její
hygienu
- uplatňuje principy hygieny
a otužování jako účinné prevence
- vysvětlí stavbu smyslových orgánů
- využívá zásady péče o zrak
- předchází poškození sluchu
nadměrným hlukem

- samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu,

- porozumí stavbě a činnosti nervové
soustavy
- rozliší podmíněný a nepodmíněný
reflex

Smyslová soustava
- oko, ucho, čidlo čichu a chuti
Řízení lidského těla
- soustava žláz s vnitřním
vyměšováním
Nervová soustava
- neuron, nervová tkáň, CNS mozek, mícha, obvodové
nervstvo - nervy mozkové, míšní
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ročník

8.

průřezová témata

ENV - základní podmínky života citlivý přístup k sobě samému,
hygiena a otužování

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
překonávání únavy
a předcházení stresovým
situacím

- vysvětlí podstatu pohlavního
a nepohlavního rozmnožování
a jeho význam z hlediska
dědičnosti
- uvede příklady dědičnosti v
praktickém životě a příklady
vlivů prostředí na utváření
organismů

školní výstupy

učivo

- vysvětlí vznik podmíněného reflexu
v procesu učení
- zařazuje do denního režimu aktivní
pohyb a relaxaci
- pracuje a odpočívá
- aktivně předchází únavě a stresu
- nevyvolává konfliktní situace

ročník

a útrobní
Nervová činnost
- nepodmíněné a podmíněné
reflexy, učení
Stres a jeho vztah ke zdraví
- kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
Genetika
- Johann Gregor Mendel

- hmotný základ dědičnosti -DNA
- je si vědom změn struktury DNA
vyvolaných chemickými látkami

8.
Tělesná a duševní hygiena
- zásady osobní, intimní a duševní
hygieny, otužování, význam
pohybu pro zdraví
Celostátní pojetí člověka ve
zdraví a nemoci
- složky zdraví
- základní lidské potřeby a jejich
hierarchie (Maslowowa teorie)

- vysvětlí role člena komunity
(rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
prospěšného zdraví
- uplatňuje osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování
a jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními
a jinými chorobami, svěří se se
zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc
- rozlišuje příčiny, případně
příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby, objasní
význam zdravého způsobu
života

školní výstupy

učivo

ročník

Podpora zdraví a její formy
- prevence a intervence
- odpovědnost jedince za zdraví
Civilizační choroby
- zdravotní rizika, preventivní péče
Ochrana před přenosnými
i nepřenosnými chorobami
Podpora zdraví v komunitě
- programy podpory zdraví
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Předmět :
Přírodopis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

- objasní vliv jednotlivých sfér
Země na vznik a trvání života
- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané
nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek

- dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování
při poznávání živé a neživé
přírody

školní výstupy
- vysvětlí vznik sluneční soustavy
a Země
- zhodnotí postavení Země ve ves.
- uvede sféry na Zemi
- porozumí vzniku nerostů
- určí základní nerosty skupin, jejich
fyzikální a chemické vlastnosti
- rozliší minerály jako zdroje
nerostných surovin
- aplikuje ostatní přírodní vědy při
určování vlastností minerálů a
zařazení do skupin
- posoudí praktický význam minerálů
pro člověka
- vysvětlí způsob vzniku hornin
- zařazuje horniny do skupin
- určuje vybrané druhy hornin,
posoudí způsob jejich vzniku
- zhodnotí praktický význam hornin
- orientuje se v geologických
lokalitách v ČR a regionu
- objasní horninový cyklus
- uvede příklady praktického použití
hornin pro člověka
- vyjmenuje a lokalizuje místa
tektonicky činná, kde dochází k
pohybu litosférických desek

učivo
Země
- Země - naše planeta
- vesmír, vznik Země
- vnitřní uspořádání Země
- geologické vědy
- stavba zemské kůry
- vznik minerálů
- stavba a souměrnost krystalů
- fyzikální vlastnosti minerálů
- chemické vlastnosti minerálů
- přehled minerálů a jejich
roztřídění do skupin podle
chemického složení
- vznik hornin
- rozdělení do skupin podle
způsobu vzniku
- horniny vyvřelé, usazené
a přeměněné

- utváření zemského povrchu
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Období :
6. - 9. ročník
ročník

průřezová témata

ENV - lidské aktivity a
probl. životního prostředí
- využití nerostných surovin

9.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- rozlišuje důsledky vnitřních
a vnějších geologických
dějů, včetně geologického
oběhu hornin i oběhu vody

školní výstupy

- aktualizuje vznik a výskyt
tektonických poruch
- rozliší vnitřní geologické děje
- vysvětlí základy deskové tektoniky
- lokalizuje na mapách jejich vznik
- uvede význam vlivu podnebí a
a důsledky v oblasti působení
počasí na rozvoj různých
- rozliší vnější geologické děje, příčiny
ekosystémů a charakterizuje
a důsledky
mimořádné události
- objasní horninový cyklus
způsobené výkyvy počasí
- vysvětlí koloběh vody v přírodě
a dalšími přírodními jevy,
- chápe význam čistoty vody pro
jejich doprovodné jevy
život na Zemi
a možné dopady i ochranu
- uvede příklady devastace
před nimi
a rekultivace
- porovná význam půdotvorných - uvede půdotvorné činitele, význam
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje a druhy půd
hlavní půdní typy a půdní druhy - uvede příklady devastace půdy
v naší přírodě
toxickými látkami
- využívá informační zdroje
- respektuje ochranu vody a půdy

učivo

ročník

průřezová témata

Vnitřní geologické děje
- poruchy zemské kůry
- vrásnění
- zemětřesení
- sopečná činnost
- pohyby litosférických desek
Vnější geologické děje
- zvětrávání mechanické
a chemické
- eroze
- podnebí a počasí ve vztahu
k životu

- vznik půd
- působení zemské gravitace
- činnost vody
- činnost ledovců
- činnost větru
- činnost organismů a člověka
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ENV - ekosystémy - eroze půdy,
narušování rovnováhy
ekosystémů, devastace půdy
toxickými látkami
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Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje
se v daném přehledu vývoje
organismů

- rozlišuje jednotlivá
geologická období podle
charakteristických znaků

- uvede na základě pozorování
význam vlivu podnebí
a počasí na rozvoj a udržení
života na Zemi

školní výstupy

učivo

- dokáže rozdělit dějiny Země do
útvarů

Dějiny Země
- vznik a vývoj života

- vnímá postupný vývoj života na Zemi
- vyjmenuje charakteristické prvky
jednotlivých ér
- rozlišuje geologické období z hlediska podstatných geologických změn
- rozlišuje významná geologická
období podle výskytu fosilií a vývoje
nových organismů
- lokalizuje geologické éry a periody
při práci s geologickou mapou
- analyzuje rozdíly ve vývoji dvou
odlišných geologických jednotek na
území ČR
- rozliší výskyt druhů hornin a období
jejich vzniku v regionu Ústí n.L.
- určí geologická naleziště v regionu
- orientuje se podle geologické mapy
- aplikuje vědomosti při vycházce
do okolí školy

Geologická období
- horotvorná činnost, podnebí,
výskyt a vývoj organismů
- prahory a starohory,
prvohory, druhohory,
třetihory, čtvrtohory

ročník

průřezová témata

ENV - základní podmínky
života - význam
paleontologických
nalezišť

9.
Geologický vývoj ČR
- Český masiv
- Západní Karpaty
- region Ústí nad Labem
Nerostné suroviny
- rudy, nerudy, palivoenerg.
suroviny (výzkum, těžba,..)
- energie - elektrárny
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ENV
- lidské aktivity a problémy
životního prostředí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- uvede příklady výskytu
organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
- rozlišuje a uvede příklady
systému organismů populace, společenstva,
ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní
princip existence živých a
neživých složek ekosystému
- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců
v různých ekosystémech
a zhodnotí jejich význam

- uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy
ekosystému

školní výstupy

- rozliší živé a neživé složky přírody
- rozumí základním ekologickým pojmům
a vztahům mezi organismy
- porovnává přirozené změny v přírodě
se změnami vyvolanými činností
člověka
- rozliší negativní vlivy lidské činnosti na
neživou složku
- uvažuje o důsledcích negativních
změn na pedosféru, atmosféru
a hydrosféru
- přemýšlí o strategii trvale udržitelného
rozvoje
- je si vědom spolupráce celého lidstva
k vyřešení globálních problémů
- využívá média jako zdroj informací
- diskutuje o problémech strategie
přežití lidstva

učivo

ročník

Základy ekologie a ochrana
životního prostředí
- neživé složky životního
prostředí
- živé složky životního prostředí
- přirozené změny v přírodě
- změny vyvolávané činností
člověka
- ochrana pedosféry, atmosféry
a hydrosféry
- ekologické katastrofy
- strategie přežití lidstva na
Zemi

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Přírodopis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

mimořádné události
způsobené přírodními vlivy
- pozná mimořádnou událost
- ví jak se zachovat při mimořádné
události

- příčiny vzniku mimořádných
událostí
- přírodní světové katastrofy
- nejčastější mimořádné
přírodní události v ČR
(povodně, větrné bouře,
sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
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5.6.4 Z E M Ě P I S
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:
Vyučovací předmět Zeměpis je zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v dotaci :


7. a 8. ročník … 1 vyučovací hodina týdně



6. a 9. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně

Výuka probíhá nejčastěji v učebně v rámci jedné třídy daného ročníku. Někdy také
v učebnách ICT a areálu školy. Při výuce využíváme obvyklých vyučovacích metod v celé jejich
šíři – skupinových a individuálních forem práce, frontální výuky, samostatné práce žáků atd.
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako o vesmírném
tělese, o znázornění povrchu Země (glóbus, mapy). Získávají základní vědomosti o přírodních,
společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti a obce. Získávají
důležité poznatky o světadílech a oceánech, o státech světa a současných globálních
problémech lidstva. Rozšiřují si poznatky o krajinné sféře a životním prostředí z jiných
předmětů. V činnostní oblasti žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami,
statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat
a třídit informace z různých zdrojů. Naučí se obhajovat výsledky své práce, přiznávat chyby,
komunikovat s lidmi, hledat cesty ke správnému řešení, chápat pojmy demokracie, evropanství,
morálka, národní kultura, vlastenectví, … Naučí se spolupracovat se spolužáky při řešení úkolů
a problémů, a tím si vytváří i vlastní postoje k ostatním lidem.
Zeměpis je vyučovací předmět, který se snaží charakterizovat různá území, rozmístění
lidí, jevů a událostí v prostředí. Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí žáky do
hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a seznamuje se životem lidí
v jednotlivých světadílech, v Evropě, na území České republiky, v místní oblasti a v blízkém
území místní krajiny. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech
současného lidstva, umožňuje také uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za
kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.
Předmět Zeměpis úzce souvisí s řadou ostatních předmětů: s Chemií (znečištění
atmosféry, hydrosféra, biosféra,..), Fyzikou (sluneční soustava, vesmír,..), Přírodopisem
(rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky), Matematikou (měřítko mapy,
práce s grafy,..), Dějepisem (kultura národů, historie států,..), Výchovou k občanství .
Vzdělávání v předmětu Zeměpis:
 vede k zájmu o Zeměpis
 poskytuje žákům metody a prostředky k osvojení hlavních geografických pojmů, objektů
a jevů
 vede k pochopení vlivu lidské činnosti na planetu Zemi a důsledků lidské činnosti pro
život na Zemi
 motivuje žáky k práci s mapou (atlasem nebo turistickou mapou), glóbusem, buzolou,
kompasem
 učí žáky, jak přežít v krizových situacích (povodně, zemětřesení, pohyb v neznámém
prostředí,…)
 seznamuje žáky s chováním, které vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji
 ukazuje možnosti využití získaných poznatků v praxi
 soustřeďuje se na rozvoj schopností žáka individuálně i při práci ve skupinách
 podporuje u žáků tvořivé a logické myšlení
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 vyhledávání, sbírání, zpracovávání, třídění a hodnocení geografických informací a
dat v příslušných informačních zdrojích a na základě jejich pochopení, propojení a
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systematizace k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
schopnosti zpracování informací obsažených v mapě, k jejich třídění a vyvozování
obecně platných závěrů



propojení získaných poznatků do širších celků, nalézání souvislostí



kritickému posuzování, porovnávání a formulování závěrů



využívání prostředků výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů


získávání informací, které jsou potřebné k dosažení cíle, hledání vlastních postupů
při řešení problémů, nacházení jejich shodných, podobných a odlišných znaků,
využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení



samostatnému řešení problémů, provádění rozboru problému a plánu řešení,
odhadování výsledků



chápání významu kontroly dosažených výsledků, vyjadřování závěrů na základě
ověřených výsledků a ke schopnosti je obhajovat



pojmenování podstatných lokálních, regionálních a globálních problémů přírodní a
společenské sféry, diskutování o nich se spolužáky a usilování o vhodné způsoby
řešení problémů



schopnosti nenechat se odradit případným nezdarem, sledování a hodnocení
vlastního pokroku při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní


uvádění skutečností, ze kterých vyvozuje své úsudky, vytváření si vlastních názorů,
formulování vlastních rozhodnutí a uplatňování svých názorů v jednání, využívání
dostupných informačních a komunikačních prostředků



schopnosti učit se výslovnosti vlastních zeměpisných jmen v cizích jazycích



spolupráci při řešení zadání ve dvojici, menší skupině



komunikaci při společné práci způsobem, který umožní kvalitní spolupráci, a tak i
dosažení společného cíle



prezentování jeho výsledků, aktivnímu odpovídání na otázky k danému tématu, ke
schopnosti oponovat a přijmout kritiku odvedené práce



porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlení o nich, reagování na ně a
k jejich tvořivému využívání k vlastnímu rozvoji

Kompetence sociální a personální
 samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů
 dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 respektování různých hledisek a čerpání poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají
a dělají


schopnosti učit se věcně argumentovat



schopnosti sebekontroly



dodržování pravidel slušného chování
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stanovení pravidel pro práci skupiny i samostatnou práci a jejich dodržování
přispívání k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, ocenění
zkušenosti druhých lidí
pomoci slabším členům skupiny při pochopení a zpracování zadaného úkolu
podílu na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytnutí pomoci
nebo požádání o ni

Kompetence občanské
Učitel vede žáka k (ke):


uvědomování si školních povinností a souvislosti se zodpovědností za domácí
přípravu



poskytování účinné pomoci dle svých možností, rozhodování se podle dané situace
a k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka



respektování názorů ostatních



schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí, uvědomování si povinnosti postavit se
proti fyzickému i psychickému násilí



zájmu o prostředí, v němž žije, ocenění krásy přírody a historických a kulturních
objektů, cítění občanské zodpovědnosti za zachování životního prostředí a
udržitelného života pro budoucí generace, chápání významů přírodních a
společenských hodnot, k aktivnímu a praktickému vystupování v jejich zájmu

Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k (ke):


bezpečné manipulaci s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály při jejich používání
v učebnách i v terénní výuce



dodržování stanovených a vymezených pravidel pracovních činností



uplatňování osvojených dovedností i vědomostí a návyků v osobním i veřejném
životě



kritickému přístupu k výsledkům, kterých dosáhl



schopnosti stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce a zvyšování její efektivity



zdokonalení grafického projevu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Zeměpis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- charakterizuje vesmír a sluneční
soustavu
- pracuje s porozuměním s pojmy :
planetky, družice, meteorická tělesa,
komety, galaxie, hvězdy, …
- objasní postavení Slunce ve vesmíru
a popíše planetární systém a tělesa
sluneční soustavy
- posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem,
popíše povrch a pohyb, pojmenuje
jednotlivé fáze, zhodnotí působení na
planetu Zemi
- zhodnotí postavení Země ve
- posoudí postavení Země ve vesmíru,
vesmíru a srovnává podstatné
tvar a rozměry Země
vlastnosti Země s ostatními
- vysvětlí pojmy : zemská osa, póly,
tělesy sluneční soustavy
příčiny střídání dne a noci na Zemi
- prokáže na konkrétních
- určí délku jednoho otočení Země
příkladech tvar planety Země,
kolem osy a Země kolem Slunce,
zhodnotí důsledky pohybů Z.
zhodnotí důsledky pohybů Země na
na život lidí a organismů
praktický život lidí
- používá s porozuměním
- prokáže porozumění pojmům
základní geografickou,
spojeným s daným tématem
topografickou a kartografickou - seznámí se se zeměpisnou polohou
terminologii
na mapách podle údajů zeměpisné
šířky a zeměpisné délky

učivo

ročník

Planeta Země

ENV - základní podmínky života
MDV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

- vesmír
- Slunce a sluneční soustava

- Měsíc - přirozená družice Země

- Země jako vesmírné těleso, tvar
a rozměry Země, pohyby Země,
časová pásma na Zemi

Glóbus a mapa
- glóbus, měřítko glóbusu
- poledníky, rovnoběžky,
zeměpisná síť
- určování zeměpisné polohy
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očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- organizuje a přiměřeně
- používá s porozuměním pojmy :
hodnotí geografické informace místní čas, světový čas, časová
a zdroje dat z dostupných
pásma, datová hranice, vysvětlí
kartografických produktů
příčiny rozdílného času jednotlivých
a elaborátů, z grafů,
míst na Zemi
diagramů, statistických
- vnímá a používá plány a mapy jako
a dalších informačních zdrojů
zmenšený a zjednodušený rovinný
obraz zemského povrchu nebo jeho
části
- aplikuje měřítko mapy na výpočet
skutečných vzdáleností
- čte a přiměřeně interpretuje informace z různých druhů plánů a map
- aplikuje na konkrétních příkladech
praktické činnosti s mapami
- rozlišuje a porovnává složky
- objasní s porozuměním stavbu
a prvky přírodní sféry, jejich
zemského tělesa a její členění
vzájemnou souvislost
- vyjádří základní představu o
a podmíněnost, rozeznává,
působení vnitřních přírodních sil v
pojmenuje a klasifikuje tvary
zemském tělese
zemského povrchu
- objasní s porozuměním vnitřní
- porovnává působení vnitřních
přírodní síly působící na zemský
a vnějších procesů v přírodní
povrch a projevující se zemětřesesféře a jejich vliv na přírodu
ním, sopečnou činností a vznikem
a na lidskou společnost
pohoří

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda

učivo

ročník

Glóbus a mapa
- časová pásma na Zemi
- mapy, podstata a měřítko mapy
- plány a jejich měřítko
- obsah map, druhy map
- znázorňování výškopisu
a polohopisu na mapách

6.
Přírodní složky a oblasti Země
- geografická (krajinná) sféra
- litosféra : stavba zemského
tělesa, zemětřesení, sopečná
činnost, vznik pohoří, zvětrávání
a činnost větru, povrch Země
jako výsledek působení
přírodních činitelů
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Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy
v krajinné sféry, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti
a odlišnosti, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry)
mezi podstatnými
prostorovými složkami
v krajině

- pojmenuje složky atmosféry
- objasní pojem počasí, podnebí a
rozdíl mezi nimi
- pojmenuje činitele ovlivňující podnebí
a posoudí, v jaké míře ovlivňují
podnebí v jednotlivých částech světa
- popíše základní rysy celkového
oběhu vzduchu v atmosféře
- popíše rozložení zásob vody na Zemi
- pojmenuje základní části oběhu vody
v přírodě a popíše mechanismus
- objasní vztah mezi pojmy oceán
a moře
- rozliší a pojmenuje pohyby mořské
vody
- používá s porozuměním pojmy :
pramen, přítok, úmoří, povodí,
rozvodí, jezero, umělé vodní nádrže
- porovná rozmístění, činnost a funkci
ledovců na zemském povrchu
- popíše složení půdy
- rozlišuje mezi půdním typem a
druhem
- rozumí pojmům : humus, eroze půdy
- zná hospodářské využití půdy

Přírodní složky a oblasti Země
- atmosféra :
počasí, předpověď počasí,
podnebí,
podnebné pásy,
trvání dne a noci na Zemi,
celkový oběh vzduchu v atm.

ročník

průřezová témata

ENV - základní podmínky
života

- hydrosféra : oběh vody na Zemi,
oceány a moře, vodstvo na
pevnině, ledovce, podpovrchová
voda

ENV - základní podmínky
života

6.

- pedosféra :
složení půdy,
typy a druhy půd,
nebezpečí, která půdu ohrožují
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očekávané výstupy RVP

- porovnává státy světa
a zájmové integrace států
světa na základě podobných
a odlišných znaků
- lokalizuje na mapách
jednotlivých světadílů hlavní
aktuální geopolitické změny
a politické problémy
v konkrétních světových
regionech

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
školní výstupy

učivo

- objasní vznik různých typů přírodních
krajin
- popíše a porovná jednotlivé typy
přírodních krajin podle podnebí a podle
druhů rostlinstva, živočišstva a půd
- popíše život lidí, zemědělskou činnost
a průmyslové aktivity v daných
oblastech
- vyhledá v mapách rozmístění krajin
- znázorní uspořádání rostlinstva a
živočišstva v závislosti na nadmořské
výšce
- orientuje se na fyzickogeografických,
politických a hospodářských mapách
světa
- umí uvést konkrétní příklady států
světa podle uvedených kritérií
odlišnosti a podobnosti
- uvede, vyhledá na mapách,
charakterizuje příklady států podle
stupně rozvoje
- uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských
a hospodářských seskupení

Přírodní složky a oblasti Země
- biosféra :
tropické lesy
savany
pouště a polopouště
subtropické rostlinstvo
stepi
lesy mírného pásu
tundra
polární oblasti
výškové stupně v krajině
život ve vodách oceánu
Politická mapa dnešního světa
- nové státy na mapě světa
- státy na zemi, společné a
odlišné znaky
- státy světa podle : svrchovanosti
podle polohy a územní rozlohy,
podle počtu a původu obyvatel,
podle státního členění, podle
státního zřízení a formy vlády,
stupně vývoje
- politická a hospodářská
seskupení světa, mezinárodní
organizace
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ročník

průřezová témata
ENV - ekosystémy
- vztah člověka k přírodě

6.

EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
Vý-de-o - občan, občanská
společnost a stát, principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování, formy participace
občanů v politickém životě
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očekávané výstupy RVP

- posoudí na přiměřené úrovni
prostorovou organizaci
světové populace, její
rozložení, strukturu,
růst, pohyby a dynamiku
růstu a pohybů, zhodnotí
na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
- posoudí, jak přírodní
podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla, pojmenuje
obecné základní geografické
znaky sídel
- zhodnotí přiměřeně
strukturu, složky a funkce
světového hospodářství,
lokalizuje na mapách hlavní
světové surovinové
a energetické zdroje
- porovnává předpoklady
a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských
aktivit

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
školní výstupy

učivo

- lokalizuje na politické mapě světa
aktuální příklady politických,
národnostních a náboženských
konfliktů ve světě
- orientuje se v počtu a rozmístění lidí
na Zemi, existenci a rozmístění
lidských ras, národů, jazyků
a náboženství na Zemi
- orientuje se v charakteru, funkci a
rozmístění lidských sídel, rozmístění
nejvýznamnějších městských
aglomerací a velkoměst světa

Politická mapa dnešního světa
- současná ohniska politických,
národnostních a náboženských
konfliktů
Obyvatelstvo světa
- počet a rozmístění obyvatel
- pohlaví, věk, rasa
- jazyky
- písmo
- dynamika obyvatelstva
- náboženství
- sídla

ročník

průřezová témata
MKV - lidské vztahy

EgeS - objevujeme Evropu a
svět
MKV - kulturní diference, lidské
vztahy, multikulturalita

6.
- charakterizuje úlohu a hlavní odvětví
světového hospodářství podle
sektorů, určí a vyhledá na mapách
hlavní oblasti
- rozlišuje nerostné suroviny podle
charakteru a užití
- uvádí příklady členění průmyslových
odvětví na dílčí obory
- posoudí význam zemědělství pro
výživu lidstva a jeho propojení
s ostatními složkami hospodářství

Hospodářství světa

- světový průmysl

- světové zemědělství - pěstování,
chov, rybolov, lesní a vodní
hospodářství
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Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

- porovnává různé krajiny jako
součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
- uvádí konkrétní př. přírodních
a kulturních krajinných složek
a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů

školní výstupy

učivo

- vymezí s pomocí map hlavní zeměděl.
oblasti, určí a zdůvodní specializaci
- rozlišuje dopravu podle funkce,
charakteru komunikace a podle druhu
dopravního prostředku
- popíše vývojové tendence ve vývoji
a šíření spojových soustav
přenášejících signál (TV, rozhlas, …..)
- posoudí význam sektoru služeb
v dnešním světě
- vyhledá na mapách nejvýznamnější
oblasti cestovního ruchu a rekreace
v Evropě a mimo Evropu
- zhodnotí význam a hlavní směry
světového trhu a mezinárodního
obchodu pro další rozvoj světového
hospodářství
- používá s porozuměním pojem
ekologie, vysvětlí svými slovy
vzájemný vztah ekologie a zeměpisu
- používá s porozuměním pojmy:
krajinná sféra, přírodní sféra, krajina,
životní prostředí
- určí a pojmenuje jednotlivé složky
životního prostředí krajiny

Hospodářství světa
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Období :
6. - 9. ročník
ročník

- rozmístění dopravy a spojů

průřezová témata

ENV - lidské aktivity a
problémy životního prostředí

- služby obyvatelstvu
- cestovní ruch

- světový trh a mezinárodní
obchod

Lidé a příroda
- ekologie a zeměpis
- krajina, základní složky a pojmy
- světové (globální) ekologické
problémy

EgeS - objevujeme Evropu a
svět

6.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Zeměpis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky
a rizika přírodních a
společenských vlivů
na životní prostředí
- rozlišuje zásadní přírodní
a společenské atributy jako
kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci
regionů světa
- lokalizuje na mapách
světadíly, oceány, makroregiony světa podle
zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny
- porovnává a přiměřeně
hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

Lidé a příroda

- pojmenuje krajinotvorné činitele a
hlavní krajinotvorné procesy

6.
- objasní pojmy : kontinent, světadíl,
světový oceán
- vyjmenuje a vyhledá na mapě světa
jednotlivé světadíly a oceány na Zemi,
určí jejich zeměpisnou polohu
a porovná jejich rozlohu

Zeměpis světadílů a oceánů

- charakterizuje polohu, rozlohu,
členitost pobřeží, povrch, podnebí,
charakter a rozmístění vodstva,
rostlinstva, živočišstva, přírodních
zdrojů a hospodářských aktivit
- porovná zeměpisné oblasti podle
zastoupení lidských ras, srovnává
oblasti podle kultury, způsobu života
- vyhledá na mapách a charakterizuje
jednotlivé zeměpisné oblasti, určí
nejvýznamnější státy těchto oblastí,
nejvýznamnější hlavní a ostatní města

Afrika
- poloha, rozloha
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- rostlinstvo, živočišstvo
- přírodní zdroje
- objevování a kolonizace
- obyvatelstvo
- oblasti : severní arabská Afrika
tropická Afrika
jižní Afrika
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EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá

MKV - kulturní diference
- etnický původ

7.
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Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou
nastat, a co je příčinou
zásadních změn v nich
- 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
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou
nastat, a co je příčinou
zásadních změn v nich

školní výstupy

učivo

Období :
6. - 9. ročník
ročník

Indický oceán

- charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánu, stav a problémy
životního prostředí

- charakterizuje polohu, rozlohu,
členitost pobřeží, povrch, podnebí,
charakter a rozmístění vodstva,
rostlinstva, živočišstva, přírodních
zdrojů a hospodářských aktivit
- posoudí příčiny nerovnoměrného
rozmístění obyvatel, určí a vyhledá
v mapách hustě a řídce osídlené oblasti
- popíše život a osud původních obyvatel
- s pomocí mapy vyhledá a pojmenuje
jednotlivé státy a teritoria Austral. svazu
- vyhledá a pojmenuje největší města
a město hlavní
- popíše hospodářskou úroveň,
zaměření zemědělské produkce
- charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánu, stav a problémy
životního prostředí
- s pomocí mapy určí hlavní oblasti,
podnebí, přírodu a nejvýznamnější
státy Oceánie
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Austrálie
- poloha, rozloha
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- rostlinstvo, živočišstvo
- přírodní zdroje
- objevování a kolonizace
- obyvatelstvo
- Australský svaz

Tichý oceán + Oceánie

průřezová témata
ENV - základní podmínky
života

EgeS
- objevujeme Evropu a svět
MKV - kulturní diference
- etnický původ

7.

ENV - základní podmínky
života

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
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Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo
Antarktida, Arktida

- 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
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou
Nastat, a co je příčinou
zásadních změn v nich

- určí a vyhledá na mapách zemské
polární oblasti, uvede jejich mimořádný
význam pro tvorbu a ochranu životního
prostředí na Zemi, popíše podnebí
a přírodní poměry
- charakterizuje polohu, rozlohu,
členitost pobřeží, povrch, podnebí,
charakter a rozmístění vodstva,
rostlinstva, živočišstva, přírodních
zdrojů a hospodářských aktivit
- vyjmenuje, vyhledá na mapách
a charakterizuje jednotlivé kulturní
a zeměpisné oblasti Ameriky
- určí, vyhledá na mapách,charakterizuje
státy Severní Ameriky, nejvýznamnější
státy Latinské Ameriky
- vyhledá na mapách a charakterizuje
významné oblasti koncentrace
obyvatelstva, hlavní průmyslové a
zemědělské oblasti, určí a vyhledá
hlavní a největší města uvedených
států
- charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánu, stav a problémy
životního prostředí

Amerika
- poloha, rozloha
- povrch
- podnebí
- vodstvo
- rostlinstvo, živočišstvo
- přírodní zdroje, hospodářství
- objevování a kolonizace
- obyvatelstvo a sídla
- oblasti (regiony) a státy
Ameriky
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Atlantský oceán
Severní ledový oceán

Období :
6. - 9. ročník
ročník

průřezová témata
ENV - základní podmínky
života
ENV - lidské aktivity a životní
prostředí
EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
MKV - kulturní diference
- etnický původ

7.

ENV - základní podmínky
života

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP

- 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
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou
nastat, a co je příčinou
zásadních změn v nich

školní výstupy
- charakterizuje polohu, rozlohu, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, charakter
a rozmístění vodstva, rostlinstva,
živočišstva, přírodních zdrojů
a hospodářských aktivit
- určí, vyhledá na mapách,charakterizuje
kulturní a zeměpisné oblasti Asie, jejich
nejvýznamnější státy, hlavní koncentrace obyvatelstva, hospodářské oblasti,
určí a vyhledá hlavní a nejvýznamnější
města
- určí lokality se stálým neklidem, objasní
jejich zdroje napětí
- popíše zeměpisnou polohu a rozlohu
Evropy, členitost pobřeží, povrch,
podnebí, rozložení vodstva, rostlinstva
a živočišstva, přírodních zdrojů,
obyvatelstva a hlavních hospodářských
aktivit v Evropě
- objasní aktuální politické
a hospodářské rozdělení Evropy
- vyjmenuje, vyhledá na mapách,charakterizuje hospodářsky a politicky nejvýznamnější státy jednotlivých oblastí E.,
hlavní a největší města těchto států

učivo
Eurasie
- poloha, rozloha, reliéf
- podnebí a vodstvo
- vegetační pásy a živočišstvo
- obyvatelstvo, hospodářství
Oblasti Asie
- jihozápadní Asie
- střední Asie
- jižní a jihovýchodní Asie
- východní Asie

Oblasti Evropy
- severní Evropa
- západní Evropa
- střední Evropa
- jižní Evropa
- jihovýchodní Evropa
- východní Evropa
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Období :
6. - 9. ročník
ročník

7.

8.

průřezová témata
EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
MKV - kulturní diference
- etnický původ
EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
MKV - kulturní diference
- etnický původ

EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
- Jsme Evropané
MKV - kulturní diference
- etnický původ
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Zeměpis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- porovnává a přiměřeně
hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a
bariéry

- hodnotí a porovnává na
přiměřené úrovni polohu,
přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský
potenciál ČR v evropském
a světovém kontextu
- uvádí příklady účasti
a působnosti České republiky
ve světových mezinárodních
a nadnárodních institucích,
organizacích a integracích

školní výstupy

učivo

- popíše s pomocí map přírodní poměry
a přírodní zdroje příslušné oblasti,
posoudí hospodářský a politický
význam příslušné oblasti
- charakterizuje polohu, rozlohu, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, charakter
a rozmístění vodstva, rostlinstva,
živočišstva, přírodních zdrojů
a hospodářských aktivit
- vymezí v mapách hranici mezi
evropskou a asijskou hranicí Ruska
- charakterizuje obyvatelstvo,
hospodářství, kulturní tradice, vybrané
reálie z života Ruské federace
- charakterizuje zeměpisnou polohu
a rozlohu území České republiky v
kontextu Evropy a střední Evropy,
určí sousední státy ČR
- orientuje se v přírodních podmínkách
ČR, popíše povrch a jeho členění, vznik
a vývoj reliéfu, určí a vyhledá na mapách
hlavní horopisné celky
- charakterizuje podnebí, rozmístění
vodstva a půd, rostlinstva a živočišstva

Oblasti Evropy
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ročník

průřezová témata

Rusko

8.

Česká republika
- poloha, rozloha, hraniční
body
- reliéf
- podnebí
- vodstvo
- půdy
- rostlinstvo, živočišstvo

EgeS
- objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
- Jsme Evropané

9.
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Předmět :
Zeměpis

Oblast :
Člověk a příroda
očekávané výstupy RVP
států

- lokalizuje na mapách
jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové
a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských
aktivit

školní výstupy

učivo

- posoudí aktuální otázky životního
prostředí na území celé ČR
- rozlišuje velkoplošná a maloplošná
chráněná území v ČR
- uvede hlavní údaje o rozmístění
obyvatelstva a sídel v ČR
- zhodnotí údaje o rozmístění hlavních
hospodářských aktivit v ČR, průmysl,
zemědělství, doprava a spoje, služby
obyvatelstvu, rekreace a cestovní ruch,
zahraniční obchod
- rozlišuje mezi jednotlivými druhy
dopravy podle prostředí a podle účelu,
vymezí a vyhledá v mapách hlavní
dopravní tahy a trasy
- pojmenuje a vyhledá na mapách
jednotlivé geografické oblasti, popřípadě
vyšší územně samosprávné celky v ČR,
a charakterizuje jejich přírodní, sídelní
a hospodářské předpoklady, zvláštnosti
a kulturní zajímavosti
- určí a vyhledá na mapách nejdůležitější
sídelní střediska jednotlivých oblastí ČR
- posoudí současnou funkci jednotlivých
oblastí v ČR
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Období :
6. - 9. ročník
ročník

Česká republika
- životní prostředí

ENV
- lidské aktivity a životní
prostředí

- obyvatelstvo + sídla
- průmysl
- zemědělství
- doprava a spoje
- služby obyvatelstvu
- rekreace a cestovní ruch
- mezinárodní obchod

- oblasti - kraje

průřezová témata

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Zeměpis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- vymezí a lokalizuje místní
oblast (region) podle bydliště
nebo školy
- hodnotí na přiměřené úrovni
přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního
regionu, možnost dalšího
rozvoje, přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu
k vyšším územním celkům
- ovládá základy praktické
topografie a orientace v terénu
- aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu
ve volné přírodě
- vytváří a využívá osobní
myšlenková (mentální)
schémata a myšlenkové mapy
pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst,
objektů, jevů a procesů v nich,
pro vytváření postojů

- charakterizuje hlavní přírodní a kulturní
předpoklady jednotlivých oblastí ČR pro
domácí i zahraniční cestovní ruch
a rekreaci
- zjistí historii, statistické údaje vztahující
se ke městu
- popíše a posoudí regionální zvláštnosti,
typické znaky přírody, osídlení,
hospodářství a kultury místního regionu
a jejich možné perspektivy
- ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
- určí světové strany pomocí kompasu,
busoly i jinými způsoby
- orientuje se podle význačných objektů
v krajině
- určuje a odhaduje vzdálenosti
- čte pochodové a turistické značky
- orientuje mapy
- určuje azimut v terénu
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
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ročník

- místní region

Praktický zeměpis
- práce s kompasem a
busolou
- azimut - pochodový úhel
- odhad vzdáleností a výšek
objektů
- schematické náčrtky

9.

průřezová témata
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Školní vzdělávací program

k okolnímu světu

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a příroda

Zeměpis

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

mimořádné události
způsobené přírodními vlivy
- uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu v
krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného
chování a jednání při
mimořádných událostech

- pozná mimořádnou událost
- ví jak se zachovat při mimořádné
události

- příčiny vzniku mimořádných událostí
- přírodní světové katastrofy
- nejčastější mimořádné přírodní
události v ČR (povodně, větrné bouře,
sněhové kalamity, laviny, náledí)
a ochrana před nimi
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9.

průřezová témata

