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1. Učební plán
Učební plán nižších ročníků víceletého gymnázia
Předmět

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Celkem

Český jazyk a literatura

5

4

4

3

16

Anglický jazyk1)

4

4

4

4

16

3

3

6

Další cizí jazyk2)
Občanská výchova3)

1

1

1

1

4

Dějepis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

8

Matematika4)

5

5

4

3

17

2+1/2

2+1/3

1+1/3

2+1/3

8,5

1+1/3

2+1/3

2+1/3

6

2+1/3

2+1/3

2+1/3

9,5

1

2

3

Fyzika5)
Chemie
Biologie 6)

2+1/2

Informatika7) 8)
Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Tělesná výchova9)

3

3

2

2

10

Celkem ročníky

30

30

31

31

122

1)

Třída se s ohledem na počet žáků dělí na poloviny.
Žáci mají na výběr německý nebo ruský jazyk.
3)
Součástí vzdělávacího obsahu v tercii a kvartě je obsah oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Svět
práce.
4)
Součástí vzdělávacího obsahu předmětu je průřezové téma Finanční gramotnost. Třídy prima a sekunda se
v jedné vyučovací hodině s ohledem na počet žáků dělí na poloviny.
5)
V předmětech fyzika, chemie a biologie probíhá jedna hodina za tři týdny ( je-li dotace 2+1/3) jako praktické
cvičení, třída je dělena na poloviny. Je-li dotace 2+1/2, je v předmětech fyzika a biologie třída dělena jednu
hodinu za dva týdny rovněž na poloviny. Součástí výuky fyziky v sekundě, tercii a kvartě je část vzdělávacího
obsahu oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Práce s laboratorní technikou.
6)
Součástí vzdělávacího obsahu je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a zdraví.
7)
Třída se s ohledem na počet žáků dělí na poloviny.
8)
Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Využití digitálních
technologií.
9)
Součástí vzdělávacího obsahu je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a zdraví.
2)
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Kurzy

Součástí učebního plánu školy jsou kurzy, jež jsou zařazeny v jednotlivých ročnících studia
následovně:

1.1.1. Prima - vstupní adaptační kurz
Na začátku školního roku bývá uspořádán adaptační kurz. Je určen pro žáky 1. a 5. ročníku
víceletého gymnázia a pro 1. ročník čtyřletého gymnázia a Střední odborné školy
ekonomické. Kurz je zaměřen zejména na:


vzájemné poznání



komunikaci



problematiku sociálně patologických jevů



problémy přechodu ze základní na střední školu



správné učení



organizaci školního roku.

Pro žáky je kurz čtyř- nebo pětidenní a probíhá na začátku září v rekreačním středisku
Častoboř na Slapské přehradě, které se nachází asi 15 kilometrů od Sedlčan. V objektu je
zajištěn klidný, nerušený průběh kurzu s možností bohatého sportovního vyžití. Organizačně
kurz zajišťují třídní učitelé, s náplní kurzu pomáhají i předmětové komise, koordinátor
prevence i výchovná poradkyně.
Program kurzu je členěn do bloků:
 blok jazykový
 blok společenskovědních předmětů
 blok přírodovědných předmětů
 blok výtvarné a hudební výchovy
 v rámci kurzu je realizována část vzdělávacího obsahu oblasti Výchova ke zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence.
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Při realizaci je využívána zejména metoda hry. Důležitá je snaha vytvořit ze žáků nového
třídního

kolektivu

fungující

skupinu,

podporovat

pocit

sounáležitosti,

schopnost

spolupracovat.

1.1.2. Sekunda - lyžařský kurz
Jedná se o zimní sportovní kurz určený pro 2. ročníky víceletého gymnázia. Kurz probíhá
v zimních měsících v délce jednoho týdne a jeho hlavní náplní je lyžařský výcvik. Žáci se
během týdne naučí základům sjezdového a běžeckého lyžování. Vzhledem k rostoucímu
zájmu je nabízena v posledních letech i výuka jízdy na snowboardu. V průběhu pobytu
získávají žáci informace o pobytu v horách, o lyžařském vybavení atd. Kurz je zakončen tradičními závody ve slalomu a v běhu na lyžích.
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Výchova ke zdraví

Obsahové vymezení:
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a jeho obsah
je na naší škole realizován v předmětech Biologie, Občanská výchova, Tělesná výchova a
zároveň i na vstupním adaptačním kurzu a při Dni zdraví. V průběhu studia jsou organizovány
přednášky týkající se vybraných témat. Cílem vzdělávacího oboru je formování pozitivního
vztahu k vlastnímu zdraví, utváření pozitivních mezilidských vztahů, utváření odpovědného
chování vůči sobě, ostatním, přírodě a životnímu prostředí a osvojení si sociálních dovedností
a modelů chování v souvislosti se sociálně patologickými jevy.
Tematické celky svým obsahem upevňují hygienické, stravovací, pracovní a zdravotně
preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky a čelit vlastnímu ohrožení. Učí
jednat v krizových situacích a rozvíjí dovednosti vedoucí k záchraně života.
V rámci tohoto vzdělávacího oboru se vyučují tematické celky předmětu Biologie –
hygienické návyky (prima), ochrana životního prostředí (sekunda), první pomoc, nemoci a
jejich léčba, předcházení rizikovému chování (tercie). V Občanské výchově – základy první
pomoci, život ve škole, denní režim, dopravní výchova a bezpečnost (prima), utváření
pozitivních mezilidských vztahů a respektování druhých (sekunda), změny v období dospívání
a reprodukční zdraví, sexuální chování a kriminalita, zdravý způsob života a zdravá výživa,
prevence užívání návykových látek (tercie), vztahy v rodině a partnerské vztahy, stres a jeho
vztah ke zdraví, konflikty a jejich řešení (kvarta). V Tělesné výchově ve všech ročnících pozitivní vztah k vlastnímu zdraví a význam pohybu pro zdraví, odpovědné chování vůči sobě
a ostatním, ochrana před úrazy, ochrana přírody při sportu.
Součástí výuky je rovněž Den zdraví, do něhož se zapojují všechny třídy. Na několika
stanovištích, která připravují žáci 3. ročníků, jsou účastníci pod vedením vyučujících
seznamováni s tématem člověk a zásadami poskytování první pomoci (i v souvislosti
s pohybem v přírodě a v silničním provozu). Třídy navštěvují jednotlivá stanoviště věnovaná
různým typům zranění, vyslechnou krátkou instruktáž, zhlédnou ukázku první pomoci a
následně mají možnosti si sami vyzkoušet poskytování první pomoci v daných situacích.
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Na posledním stanovišti se opakují a upevňují nejdůležitější informace, s nimiž se žáci
seznámili v průběhu tohoto dne. Využívají se také postery, které žáci vyrábějí v hodinách
biologie, a odborné pomůcky.

Průřezová témata:
V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům všech průřezových témat, více
jsou rozvíjena Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností sebepoznání, sebepojetí,
psychohygiena, mezilidské vztahy, poznávání lidí a komunikace, hodnoty a postoje),
Environmentální výchova (základní podmínky života, problémy spojené s čistotou životního
prostředí) a Výchova demokratického občana (Občanská společnost a škola).

1.3.

Dopravní výchova

Cílem vzdělávacího oboru Dopravní výchova je rozvíjet vědomosti, dovednosti a návyky
v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, snížit riziko a nehodovost
v silniční provozu. Má upevnit znalosti a dovednosti získané na 1. stupni ZŠ, přinášet další
poznatky, položit základy pro utváření vztahů mezi účastníky silničního provozu, orientovat
se v nich a pěstovat správné reakce, které povedou k bezpečnosti vlastní i okolí. V Dopravní
výchově jsou rozvíjeny základy první pomoci a rozvíjeny klíčové kompetence s důrazem na
odpovědné chování a k odpovědnosti za své zdraví, k ohleduplnosti k ostatním i na svoji
bezpečnost.
Dopravní výchova je zařazena v rámci předmětu Biologie ve třídě tercie – základy první
pomoci. V předmětu Tělesná výchova ve všech ročnících v rámci bezpečnosti při sportování
v přírodě a v souvislosti se silničním provozem. Dále pak je vyučována v Občanské výchově
v primě, kde se zaměřuje na pravidla bezpečného a ohleduplného chování na chodníku a při
pohybu na silnici a na znalost dopravních značek. V tercii a kvartě jsou prohlubovány znalosti
v dopravní výchově i besedou s odborníkem, seznámením s legislativou v silničním provozu či
testováním znalostí na tematických webových stránkách. Dovednosti žáků jsou také
prakticky rozvíjeny a upevňovány v rámci Dne zdraví (viz výše).
Z hlediska průřezových témat je Dopravní výchova zařazena takto: Osobnostní a sociální
výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana a Mediální výchova.
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2. Začlenění průřezových témat
Název
PT

OSV

VDO

EGS

MKV

Název TO

prima

sekunda

tercie

kvarta

Rozvoj schopností poznávání

Aj, Dej, Cej, Fyz,
Che, Mat, Tv,
Vv, Ov

Aj, Dej, Cej, Fyz,
Che, Mat, Tv,
Vv, Nj, Ov, It

Aj, Dej, Cej,
Fyz, Che, Mat,
Tv, Nj, Ov, It

Sebepoznání a sebepojetí

Cej, VkZ

Cej, Vv, VkZ

Cej, Vv, It, VkZ

Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena

Cej, Fyz, Che,
Mat
Cej

Cej, Fyz, Che,
Mat, Bi
Cej

Kreativita

Cej, Fyz, Che, Vv

Poznávání lidí

Cej

Cej

Cej, Fyz, Che,
Mat, Hv
Cej, Hv
Cej, Fyz, Che,
It
Cej

Mezilidské vztahy

Cej, Che, VkZ

Cej, Che, Hv, Ov

Cej, Che, VkZ

Komunikace

Aj, Cej, Fyz Che,
Mat, Hv, Zem

Kooperace a kompetice

Aj, Cej, Fyz Che,
Mat, Zem

Aj, Dej, Cej,
Fyz, Che, Mat,
Tv, Vv, Hv, Ov
Cej, Vv, Hv,
VkZ
Cej, Fyz, Che,
Mat
Cej
Cej, Fyz, Che,
Vv, Hv, Zem
Cej, Vv, Hv
Cej, Che, Hv,
Bi
Aj, Cej, Fyz, Bi
Che, Mat, Hv,
Zem
Aj, Cej, Fyz
Che, Mat

Řešení problémů, hodnoty,
postoje

Aj, Cej, Fyz Che,
Mat, Zem

Aj, Cej, Fyz
Che, Mat

Aj, Cej, Fyz Che,
Mat, Vv

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

Ov, Tv, VkZ
Dej

Aj, Tv
Dej

Ov, Zem, Tv
Dej, Ov

Aj, Nj, Cej, Fyz
Che, Mat, Vv,
Hv, Ov
Aj, Cej, Fyz
Che, Mat, It
Aj, Cej, Fyz
Che, Mat,
Zem, It, VkZ
It, Tv
Nj, Zem

Dej, Ov

Dej, Zem

Principy demokracie

Dej, Zem

Dej

Ov

Dej

Evropa a svět nás zajímá

Cej, Dej

Cej, Dej, Vv,
Hv, Zem

Cej, Nj, Dej, Vv

Objevujeme Evropu a svět

Zem

Aj, Ov

Aj, Zem

Jsme Evropané

Dej, Vv

Dej, Vv, Hv,
Zem

Dej, Vv, Hv

Dej, Vv, Ov

Kulturní diference

Cej, Dej,Hv

Aj, Dej

Aj, Dej, Nj

Aj, Dej,
Nej,Hv, Ov

Lidské vztahy

Cej

Cej

Etnický původ

Dej

Multikulturalita

Cej, Dej

Aj, Dej, Vv, Ov

Aj, Dej

Zem

Dej

Ov, Dej

Dej, Zem

Dej

Che, Ov. Bi
Fyz, Che, Zem,
Bi

Dej

Dej, Nej

Dej, Fyz, Che

Fyz, Bi

Fyz, Che, Bi,
Zem, VkZ

Aj, Fyz, Che, Vv,
Zem, It, VkZ

Aj, FYz, Che,
Bi, Ov, Zem,
VkZ

Princip sociálního smíru a
solidarity
Ekosystémy
Základní podmínky života

Fyz, Bi, Zem

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Dej, Fyz, Bi, Che,
Vv, Zem, VkZ

EV

Cej, Fyz, Che, It

Aj, Nj, Cej, Fyz
Che, Mat, Ov, It
Aj, Cej, Fyz Che,
Mat, Ov

Cej, Vv, Nj, Ov,
Tv
Bi

Cej, Dej, Che,
Nj, Ov, Zem
Aj, Dej, Ov,
Zem

Cej, Tv
Dej
Aj, Dej, Nej,
Ov
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Vztah člověka k prostředí

MV

Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Nej, Bi, Che,
Vv, It

Bi, Hv, Tv

Vv, Bi, Tv

Dej, Zem

Dej

Cej, Dej, Zem, It

Cej, Dej

Cej

Cej

Cej

Cej, Nej, Dej

Aj,Cej

Aj, Dej

Cej
Cej

Cej, Dej
Vv

Tvorba mediálního sdělení

Vv, Zem

Práce v realizačním týmu

Cej, Ov

Aj, Ov
Cej, Ov

Aj, Cej

Cej, Dej, Hv, It
Aj, Cej, Dej,
Ov
Aj, Cej, Dej,
Vv, Ov

Pozn.: Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy je možno integrovat v každém
ročníku do všech předmětů jako součást běžné výuky a součást každodenní práce
třídního učitele.
Použité zkratky:
Cej
= Český jazyk a literatura
Aj
= Anglický jazyky
Nej
= Německý jazyk
Mat = Matematika
Fyz
= Fyzika
Bi
= Biologie
Che = Chemie
Zem = Zeměpis
Ov
= Občanská výchova
Dej
= Dějepis
It
= Informatika a výpočetní technika
Tv
= Tělesná výchova
Hv
= Hudební výchova
Vv
= Výtvarná výchova

OSV = Osobnostní a sociální výchova
VDO = Výchova demokratického občana
EGS = Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
MKV = Multikulturní výchova
EV = Environmentální výchova
MV = Mediální výchova
VkZ = Výchova ke zdraví
DV = Dopravní výchova

9

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

3. Učební osnovy
3.1. Český jazyk a literatura
3.1.1. Charakteristika předmětu
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro
kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech
vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě
umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při
uskutečňování daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k správné a účelné
mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli
pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání
okolního světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale
pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy
a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v primě 5 hodin, v sekundě a tercii 4 hodiny a v kvartě
3 hodiny.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo
slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a
kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku
textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další – nespisovné - formy.
Jazyková výchova vede žáky k jasnému, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování. Při
rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové
dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle
určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává
nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
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V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti podělit se o čtenářské zážitky,
u žáků se rozvíjí i estetické vnímání textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům,
které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich
osobnost.
V hodinách jsou žáci vedeni k rozvoji dovedností různými metodami a aktivitami. Dostávají
prostor pro využití svých zkušeností či znalostí, např. při besedách o přečtených knihách,
o dalších literárních dílech spisovatelů.
Žáci jsou seznamováni s různými zdroji informací, jako jsou např. knihy, slovníky, referáty,
internet. Učí se s nimi pracovat, vyhledávat a zpracovávat informace.
Získané dovednosti mohou žáci využívat v praxi, především při zapojení do soutěží, např.
v olympiádách v českém jazyce, literárních soutěžích, kde se projeví jejich stylizační
schopnosti i produkce literárního textu (básní, povídek atd.)
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
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3.1.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za své vzdělávání a za svou budoucnost, připravují
se na celoživotní vzdělávání. Učí se samostatně pracovat s informacemi (vyhledávají,
zpracovávají a vyhodnocují různé informační zdroje v literatuře, na internetu atd.)
 Žáci jsou motivováni k otevřenosti v oblasti poznávání, jsou vedeni k užívání odborné
literatury a školní knihovny.
 Žákům je poskytován prostor k diskusi a hledání různých řešení předložených
problémů.
 Žákům je umožněno svou práci prezentovat (referáty, eseje, seminární práce).
 Žáci se učí trpělivosti a práci s chybou.
Kompetence k řešení problémů
 Žáci jsou podněcováni k hledání a formulování problémů, je jim umožněno navrhovat
a porovnávat různá řešení a postupy.
 Žákům jsou nabízeny praktické problémové úlohy, je u nich podporována
samostatnost, tvořivost i logické myšlení.
 Jsou vedeni k argumentaci podložené důkazy.
 Podle potřeby je podporována při řešení problémů týmová spolupráce.
 Žáci jsou vedeni k řešení problémů s mezioborovým přesahem.
Kompetence komunikativní
 Žáci jsou vedeni k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné.
 Učí se projevovat své názory osobitě a sebevědomě, prezentují různými formami své
aktivity (zájmovou činnost, literární práce posílané do soutěží a na přehlídky atd.).
 Jsou vedeni k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a svojí školy na veřejnosti.
 Žáci se učí různou formou publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní
časopis, místní tisk, příp. internet).
 Žáci se učí naslouchat druhým, jako nezbytnému prvku účinné mezilidské
komunikace.
 Jsou připravováni na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v nejrůznějších situacích.
 Seznamují se s prvky nonverbální komunikace.
12
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Kompetence sociální a personální
 Žáci jsou vedeni k správnému budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů.
 Učí se pracovat v týmu, učí se vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce.
 Žáci se učí kriticky hodnotit význam týmu, svoji práci i práci ostatních členů týmu.
 U žáků je posilováno samostatné a zodpovědné chování při organizování
nejrůznějších činností.
 Učitelé podporují vzájemnou pomoc žáků.
 Žáci se učí odmítat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
Kompetence občanské
 Žáci jsou vedeni k toleranci vůči jiným kulturám.
 Učí se sebeúctě a úctě k druhým lidem.
 Žákům jsou nabízeny různé vhodné pozitivní aktivity, které mohou pomoci eliminovat
nežádoucí sociálně patologické jevy.
 Žáci se účastní setkání a besed se zajímavými osobnostmi společenského a kulturního
života.
Kompetence pracovní
 Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci.
 Učí se používat vhodné a efektivní pracovní nástroje a postupy.
 Žáci jsou motivováni k tomu, aby své zkušenosti a znalosti využívali v zájmu své
přípravy na další studium a povolání.
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3.1.3. Osnovy

Ročník: prima
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Výstupy
– rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití – samostatně pracuje
s Pravidly českého pravopisu,
Slovníkem spisovné češtiny a
dalšími slovníky a příručkami

Učivo
Úvod do jazykovědy – jazykověda a její složky –
rozvrstvení národního jazyka
– jazyková norma, jazykové příručky – jazyková
kultura

– spisovně vyslovuje česká a
Zvuková stránka jazyka – hláskosloví
běžně užívaná cizí slova – vysvětlí – spisovná a nespisovná výslovnost – zvuková
rozdíly mezi zvukovou a
stránka věty
písemnou podobou slova – odliší
spisovný a nespisovný jazykový
projev
– rozlišuje části slova, přiřadí
slova příbuzná, orientuje se
v odvozování slov

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
MKV – kulturní diference – učí se
toleranci k ostatním: odlišná
výslovnost, nářeční a nespisovné
prvky v mluveném projevu

Poznámky
– zjistit úroveň
znalostí pravopisu ze
základní školy
jednotlivých žáků

MV (stavba mediálního sdělení) –
rozvíjí komunikační schopnost při
veřejném vystupování ve škole a při
stylizaci mluveného projevu

Stavba slova – stavba slova – slova příbuzná
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– písemném projevu ovládá
pravopisné jevy lexikální i
morfologické

Pravopis ( lexikální a morfologický ) – shoda
přísudku s podmětem vyjmenovaná slova –
skupiny bě, bje, vje ,vě, mě, mně

slohová výchova - praktické využití – k procvičování lze
pravopisných znalostí
využít počítačové
programy – práce se
slovníky

– dokáže třídit slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov ohebných a
vědomě jich využívá ve vhodné
komunikační situaci – správně
určí mluvnické významy
ohebných slovních druhů
– ovládá pravopis morfologický –
znalosti morfologie využívá při
tvorbě psaných i mluvených
projevů
– správně vyhledá a určí základní
skladební dvojici ve větě – rozliší
větu jednoduchou a souvětí –
určí rozvíjející větné členy ve větě
jednoduché – v psaném projevu
používá znalosti syntaktického
pravopisu, shody přísudku
s podmětem, interpunkce
v souvětí i ve větě jednoduché –
rozlišuje přímou a nepřímou řeč,
přímou řeč umí včlenit do
psaného projevu

Tvarosloví – druhy slov – ohebné slovní druhy –
mluvnické významy, tvary slov – druhy
podstatných jmen – jména obecná, vlastní,
místní – skloňování podstatných jmen – druhy
přídavných jmen, skloňování a stupňování
přídavných jmen – druhy zájmen a skloňování
některých zájmen
– druhy číslovek – užívání číslovek a jejich
skloňování – časování sloves

OSV - rozvoj schopností řešení
problémů – aplikace pouček,
pravidel

– k procvičování lze
využít počítačové
programy

Skladba ( základní větné členy) – větná stavba –
věta jednoduchá a souvětí – základní větné členy
– přehled rozvíjejících větných členů – přímá řeč
– průběžně: syntaktický pravopis

literární výchova - využití skladby
v literárních textech komunikační a
slohová výchova – využití znalostí
ve stylistice, např. ve vypravování a
popisu – procvičování syntaktických
dovedností

– u interpunkce
procvičovat
jednodušší příklady
souvětí i věty
jednoduché
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
– rozlišuje jednoduché
vypravování v prostě sdělovacím
stylu a vypravování uměleckého
stylu

Vypravování – zásady vypravování, zejména
v prostě sdělovacím stylu

literární výchova – ukázky
vypravování v umělecké literatuře
OSV - Kreativita - vypravování

– umí sestavit osnovu
vypravování, respektuje časovou
posloupnost vypravování –
stylizuje psané i mluvené
vypravování podle zásad daného
stylu i jazykové normy – při
písemném projevu uplatňuje
znalosti o přímé řeči

– časová posloupnost – osnova vypravování –
přímá řeč ve vypravování

jazyková výchova (užití vhodných
slovních druhů, dějová slovesa
apod.) – nácvik zápisu přímé řeči
OSV (sociální rozvoj, morální
rozvoj)

– rozlišuje druhy a funkce popisu
v prostě sdělovacím i odborném
stylu – stylizuje ústní i písemnou
formu jednoduchého popisu

Popis – funkce popisu – druhy popisu – popis
statický i dynamický – význam pracovního
postupu

OSV - rozvoj schopností poznávání – průběžně využívat
– cvičení smyslového vnímání,
řečnická a stylistická
pozornosti a soustředění Sociální
cvičení
rozvoj – vzájemné poznávání –
popis
OSV (osobnostní rozvoj) – výstupy
učiva lze využít obecně ve studijním
procesu žáka – formuje studijní
dovednosti

– využívá základy studijního čtení Odborný styl – práce s textem, hlavní myšlenky
– vyhledává klíčová slova,
textu – věcné čtení – osnova, výpisky, výtah
formuluje hlavní myšlenky textu
– uspořádá informace v textu
s ohledem na jeho účel – sestaví
osnovu jednoduchého
odborného textu – vytvoří
výpisky, popř. výtah
z jednoduchého odborného textu

– průběžně využívat
řečnická a stylistická
cvičení
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Zpráva a oznámení – stylizace zprávy a
oznámení – útvary prostě sdělovacího stylu –
inzerát, objednávka

– v mluveném projevu
– komunikační a řečnické dovednosti
připraveném i improvizovaném
vhodně využívá verbálních i
dalších prostředků – dorozumívá
se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými
pro danou komunikační situaci

MV - interpretace vztahu
– průběžně využívat
mediálních sdělení a reality
řečnická a stylistická
(kritické čtení a vnímání mediálních cvičení
sdělení, tvorba mediálního sdělení)
– rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
– rozumí základním literárním
Úvod do literatury – literatura a skutečnost –
druhům a formám, umí je rozlišit literatura umělecká a odborná – epika, lyrika,
– rozlišuje literaturu uměleckou a drama, poezie, próza, – ústní lidová slovesnost
odbornou – chápe pojem lidová
slovesnost a umí přiřadit
jednotlivé, zejména epické žánry

HV - lidové písně, lidová slovesnost průběžně – besedy
o individuální četbě,
o představení,
o inscenaci –
referáty o oblíbeném
spisovateli, hrdinovi
apod.
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Mýty, báje, pověsti, pohádky – lidové báje
o světě – mýty antické a biblické – pověsti české
a jiných národů, řecké eposy a báje, římské báje
– pověsti regionální – pohádky lidové a umělé,
klasické, – práce s textem – formulace hlavní
myšlenky, poznání hlavních postav ukázek

– přednáší zpaměti literární texty – technika čtení, prožitkové čtení poslech a
přiměřené věku – podle svých
reprodukce textu čteného, slyšeného a
schopností volně reprodukuje
dramatizovaného – umělecký přednes
text, případně tvoří vlastní
literární text na dané téma

DEJ – starověké Řecko a Řím EGS
(objevujeme Evropu a svět, Evropa
a svět nás zajímá) průběžně:
komunikativní a slohová výchova vypravování obsahu, popis
prostředí, charakteristika postav

průběžně: návštěvy
divadelních a
filmových
představení, výstav
apod. podle plánu
akcí školy

VV – čtenářský zážitek vyjádřit
vlastní kresbou komunikativní a
slohová výchova

Projekt - recitační
soutěž

– rozumí žánru bajka

Svět lidí a svět zvířat bajka – ukázky děl světové EV (vztah člověka k prostředí)
i české literatury – literatura pro děti a mládež - lidová slovesnost a příroda VV bajka
ilustrace, zvířata

– odlišuje literaturu pro dospělé a
pro děti a mládež – rozpoznává
základní rysy výrazného
individuálního stylu autora –
uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje
strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl
díla – rozvíjí fantazii a smysl pro
humor

Příběhy ze života dětí a mládeže, humor
v literatuře – ukázky světové i české literatury
s dětským hrdinou – povídky, romány – ukázky
humoristické literatury

VDO (občanská společnost a škola)
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– seznámení s prací knihovny
– hodinové setkání v knihovně:
Slovníky a encyklopedie, příruční knihovna a
studovna, literární produkce pro věk 11- 15 let

– návštěva knihovny – výuka
v Městské knihovně Sedlčany

Projekt -Týden
knihoven Projekt
lekce přípravy
uživatelů informací

Ročník: sekunda
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Výstupy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové
vztahy

Poznámky

– správně rozlišuje a třídí slovní druhy –
tvoří spisovné tvary slov – druhy slov
dovede analyzovat v konkrétní
komunikační situaci – ovládá
morfologický pravopis – zvládá práci
s Pravidly českého pravopisu

Tvarosloví (mluvnické kategorie) –
podstatná jména – přídavná jména –
zájmena (skloňování zájmena jenž) –
číslovky – slovesa – obtížné slovesné
tvary – slovesný rod – slova neohebná –
stupňování příslovcí – předložky, spojky –
částice, citoslovce

IT - počítačové programy – lze využít
v rámci procvičování morfologie a
pravopisných dovedností OSV –
rozvoj schopností - řešení problémů
– aplikace pouček, pravidel

– pravopisná
cvičení zařazovat
průběžně

– procvičuje, prohlubuje znalost psaní
velkých písmen – orientuje se
v obtížných názvech

Pravopis – ve jménech vlastních –
opakování pravopisu probíraného
v primě

– regionální názvy

– ověřování
dovedností
pravopisnými
cvičeními
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– určuje věcné významy slov – vysvětluje
rčení v mluveném projevu – využívá jich
ve větách – pracuje samostatně se
Slovníkem spisovné češtiny

Význam slov – slovo, věcný význam –
sousloví, rčení – slova jednoznačná,
mnohoznačná – synonyma – odborné
názvy

literární a slohová výchova –
využívání slov ve slohových a
literárních útvarech - MKV
(multikulturalita) – žák se učí
rozpoznávat vliv cizích jazyků na jazyk
mateřský , obohacuje slovní zásobu
AJ přejímání slov z cizích jazyků, vliv
angličtiny na českou slovní zásobu

– ověřování
znalostí ve slohové
praxi, např.
odborných výrazů
v popisu

– rozlišuje příklady z textu, dokládá
způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov – rozpozná
přenesená pojmenování

Slovní zásoba a tvoření slov – způsoby
obohacování – odvozování – skládání,
zkracování

– zvládá určování základních větných
členů – vyhledává rozvíjející větné členy
– zvládá grafiku větných členů – rozliší
hlavní a vedlejší věty – zvládá
nahrazování větných členů větami
vedlejšími a orientuje se v různých
typech vět

Skladba – pořádek slov ve větě – větná
stavba, – přísudek (druhy) – věta vedlejší
– podmět (druhy podmětu), vedlejší věta
podmětná – shoda podmětu s přísudkem
– předmět, věta vedlejší předmětná –
příslovečná určení, věty vedlejší
příslovečné – přívlastek (typy přívlastku)

komunikační a slohová výchova –
využití znalostí ve stylistice, např. ve
vypravování a popisu – procvičování
syntaktických dovedností

– zjišťování úrovně
dovedností
analyzovat větu

Vypravování – zásady výstavby textu –
osnova – přímá a nepřímá řeč – členění
souvislé řeči (pauzy, frázování)

literární výchova - reprodukce a
interpretace literárních ukázek –
scénky z her, filmů, snaha o kvalitní
komunikaci (monolog, dialog)
MV (vnímání autora mediálních
sdělení)

– slohové práce
(kultivovanost
autorských
projevů)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
– doplňuje znalosti, rozšiřuje slovní
zásobu – dovede sestavit osnovu –
respektuje časovou posloupnost,
vystihne hlavní myšlenku textu
(jednotlivých odstavců) – snaží se
stylizovat vypravování – dorozumívá se
kultivovaně, výstižně – využívá vhodné
jazykové prostředky – odlišuje spisovný
jazyk a nespisovný
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– rozlišuje funkce a druhy popisu –
zvládá popis uměleckých děl, pracovní
postup
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Popis – funkce popisu – popis
uměleckých děl – líčení (subjektivně
zabarvený popis)

VV – seznámení s výtvarnými díly a
autory

– stylizační cvičení

– popíše pracovní postupy
– význam pracovního postupu – popis
v laboratorních pracích z fyziky, biologie, odborný – využití odborných názvů
chemie

FYZ, BIO, CHEM - popis pracovního
postupu v laboratorních cvičeních

– využití v běžné
komunikaci

– rozlišuje charakteristiku vnější, vnitřní
– charakterizuje povahu člověka a jeho
schopnosti

Charakteristika

OSV (sociální rozvoj) – vztah k sobě
samému a k dalším lidem – jazyková
výchova - využití rčení, přirovnání

– zvládá sestavení vlastního životopisu

Životopis – druhy životopisu

OV

– praktické využití

– osvojí si formulování ústní a písemné
Žádost – typy žádosti
žádosti
– zvládá zpracování výtahu z odborného Výtah – práce s odborným textem –
textu – osvojuje si vybírání vhodných
osnova – výpisek – studijní čtení
jazykových prostředků – vyhledává
klíčová slova – formuluje hlavní myšlenky
textu – vytváří stručné poznámky

OV

– praktické využití

různé předměty – vyhledávání
informací pro studium

– praktické využití
v procesu učení

– vede připravený a nepřipravený projev – řečnická cvičení
na dané téma podle zásad dorozumívání
– dodržuje komunikační normy

OSV - lidské vztahy - žák si ze slovní
zásoby vybírá takové prostředky,
které nejsou vůči druhému
diskriminační a urážející, uplatňuje
principy slušného chování
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vedení
čtenářského
deníku

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
– uceleně reprodukuje přečtený text –
V krajinách fantazie – pohádka – literární
formuluje ústně dojmy z textu – rozlišuje hrdina
epické a lyrické žánry – rozeznává
literární žánry lyricko-epické

OSV (morální rozvoj) – formuje
objektivní pohled na literárního
hrdinu průběžně: komunikativní a
slohová výchova - vypravování
obsahu, popis prostředí,
charakteristika postav

– rozeznává prózu a poezii – dokáže
sestavit osnovu prozaického textu, najít
hlavní myšlenku básně

– možnost využít internetové
vyhledávání autorů, jejich děl,
vyhledávání v encyklopediích

O přátelství a lásce – prozaická a
básnická tvorba vybraných autorů podle
čítanky
– přednes vhodných literárních textů

– rozlišuje epické žánry: mýty, eposy,
Staré příběhy – nejstarší eposy – mýty,
pověsti – formuluje dojmy z četby –
legendy – české pověsti
porovnává různá ztvárnění téhož tématu
– vlastními slovy interpretuje smysl díla –
seznamuje se s představiteli české a
světové literatury
– podle svých možností interpretuje díla
našich a světových autorů – rozlišuje
hodnotnou a konzumní literaturu

průběžně –
besedy
o individuální
četbě,
o představení,
o inscenaci
referáty
o oblíbeném
spisovateli,
hrdinovi apod.

Projekt - recitační
soutěž
DEJ – starověké Řecko a Řím EGS
(objevujeme Evropu a svět, Evropa a
svět nás zajímá) VDO (občanská
společnost a škola)

– návštěvy
divadelních a
filmových
představení,
výstav apod. podle
plánu akcí školy

Jak jsem potkal lidi – způsoby
EV (vztah člověka k prostředí) slohová
interpretace literárních děl podle čítanky a komunikativní - popis prostředí
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– snaží se rozeznat základní rysy stylu
autora – formuluje dojmy z četby

S úsměvem jde všechno líp –
dramatizace textu

OSV (osobnostní rozvoj)

– orientuje se ve školní i městské
knihovně, v katalozích – umí vyhledat
důležité informace v knihovně a jiných
zdrojích

– žáci si připraví informaci o knize a
přečtou úryvek z díla – hodinové setkání
v knihovně: Elektronický katalog, rozbor
katalogizačního záznamu, internetové
stránky knihovny

návštěva knihovny – výuka v Městské Projekt -Týden
knihovně Sedlčany
knihoven - Projekt
lekce přípravy
uživatelů
informací
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Ročník: tercie
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Výstupy

Učivo

– rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a souvětí
– zvládá pravopis lexikální, morfologický
a syntaktický

Skladba
– opakování učiva o větě jednoduché,
souvětí
– druhy vedlejších vět – významový
poměr mezi několikanásobnými větnými
členy – významový poměr mezi souřadně
spojenými větami hlavními – stavba
souvětí – zápor – samostatný větný člen,
vsuvka, věta neúplná – zásady pořádku
slov v české větě – psaní čárky ve větě
jednoduché a v souvětí
Slova přejatá, jejich výslovnost a
pravopis – přejímání slov z cizích jazyků

komunikační a slohová výchova –
rozvoj základní dovednosti dobré
komunikace – využití znalostí ve
stylistice, např. ve vypravování a
popisu – procvičování syntaktických
dovedností

Tvarosloví – procvičování probraného
učiva z tvarosloví – druhy slov, tvary slov
– morfologický pravopis – skloňování
jmen přejatých a cizích jmen vlastních –
slovesný vid

slohová a literární výchova OSV rozvoj schopností - řešení
problémů – aplikace pouček,
pravidel

– rozlišuje způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov –
umí nahradit přejatá slova slovy českými
– určuje slovní druhy plnovýznamových a
neplnovýznamových slov a využívá je ve
svém projevu v gramaticky správných
tvarech – samostatně využívá základní
jazykové příručky

Poznámky
lze podle potřeb
využít počítačový
program: větné
rozbory

MKV ( kulturní diference) AJ, NJ přejímaní slov z cizích jazyků
lze podle potřeb
využít počítačový
program
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slovanských jazyků – rozlišuje útvary
spisovného jazyka, nářečí, obecné
češtiny
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Jazyky slovanské. Obecné výklady
o českém jazyce – slovanské jazyky –
vývoj českého jazyka – slohové
rozvrstvení slovní zásoby

VDO občanská společnost a škola)
DEJ, ZEM komunikativní a slohová
výchova MV (stavba mediálního
sdělení) – rozvíjí komunikační
schopnost při veřejném
vystupování ve škole a při stylizaci
mluveného projevu

– využívá poznatků o jazyce a stylu –
pracuje s literárními texty, dokáže
hodnotit chování a jednání postav
– rozlišuje funkce a druhy popisu –
zvládá popis uměleckých děl,

Charakteristika literárních postav

OSV (osobnostní, sociální a morální
rozvoj) literární výchova charakteristika literárního hrdiny
VV – seznámení s výtvarnými díly a stylizační cvičení
autory

– využívá základy studijního čtení, umí
vyhledat klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu

Výklad

využití odborných textů z různých
předmětů

praktické využití
pro studium

– z přečteného textu vytváří otázky a
stručné poznámky, výtah, výpisky

Výtah

využití odborných textů z různých
předmětů

praktické využití
pro studium

– odlišuje ve čteném nebo slyšeném
textu fakta od názorů a hodnocení
ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáním s dostupnými informačními
zdroji

Úvaha – čtení jako zdroj informací –
zásady kultivovaného projevu

MV (stavba mediálního sdělení)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Subjektivně zabarvený popis – funkce
popisu – popis uměleckých děl – líčení
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– dokáže vyplnit základní tiskopisy –
formuluje vlastní životopis

Tiskopisy. Životopis

občanská výchova

praktické využití

– využívá základy studijního čtení, umí
vyhledat klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu – z přečteného textu
vytváří otázky a stručné poznámky,
výtah, výpisky – samostatně připraví a
přednese referát

Výklad, výtah, výpisky – práce
s odborným textem

využití odborných textů z různých
předmětů

praktické využití
pro studium

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
– formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby a názory na umělecké dílo –
tvoří vlastní literární text podle svých
schopností – rozlišuje základní literární
druhy a žánry, – ovládá základní pojmy
literární vědy a poetiky

– lyrika – jazyk básně, básnické figury,
slohová a komunikační výchova prvky kompozice – epika – řeč autora,
reprodukce textu OSV - rozvoj
postav – bajky, novely, povídky, romány schopnosti poznávání
– dramatické žánry – literatura hodnotná
a konzumní

– uceleně reprodukuje přečtený text –
popisuje strukturu a jazyk literárního
díla, – vlastními slovy interpretuje hlavní
myšlenky

Setkání se starší literaturou – Bible –
Starověká literatura – Starší česká lyrika
– Renesance – Klasicismus, osvícenství –
ukázky z tvorby významných autorů
evropské i české literatury

DEJ - charakteristika historických
epoch ZMP VV, HV - moderní
umělecké směry CEJ - referát EGS cizí literatury OSV - komunikace

vedení
čtenářského
deníku
průběžně –
besedy
o individuální
četbě,
o představení,
o inscenaci –
referáty
o oblíbeném
spisovateli,
hrdinovi, knihách
apod.
– návštěvy
divadelních a
filmových
představení,
výstav apod. podle
plánu akcí školy
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Od romantismu k moderní literatuře –
ukázky z tvorby významných autorů
evropské i české literatury

MV - referáty

výběr autorů
podle zvolené
čítanky

– má přehled o významných
Moderní literatura 20. století – ukázky
představitelích české a světové literatury z tvorby významných autorů evropské i
– rozpoznává základní rysy výrazného
české literatury
individuálního stylu autora

výběr autorů
podle zvolené
čítanky

– podle svých možností interpretuje díla
našich a světových autorů – rozlišuje
hodnotnou a konzumní literaturu

výběr autorů
podle zvolené
čítanky

Humor v literatuře Science fiction
EV - globální budoucnost lidstva

– vyhledává informace v různých typech
katalogů, knihovnách a dalších
informačních zdrojích

umělecký přednes

Projekt - recitační
soutěž

– někteří žáci si připraví informaci o knize – návštěva knihovny – výuka
a přečtou úryvek z díla – hodinové
v Městské knihovně Sedlčany
setkání v knihovně: Písemné prameny,
vývoj knihy

Projekt -Týden
knihoven - Projekt
lekce přípravy
uživatelů
informací
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Ročník: kvarta
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Výstupy
– rozlišuje spisovný jazyk, nářečí,
obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich užití
– ovládá práci s jazykovými příručkami –
pracuje s ukázkami slovanských jazyků

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Jazyky slovanské. Obecné výklady
OSV (osobnostní rozvoj, sociální
o českém jazyce – jazyk národní,
rozvoj, morální rozvoj) – v této
mateřský – skupiny jazyků – slovanské
oblasti se vztah k jazyku zaměřuje
jazyky – rozvrstvení, útvary českého
na každodenní verbální komunikaci
jazyka – kultura jazyka a řeči, vývoj jazyka jako klíčový nástroj jednání
– jazykové příručky
v různých životních situacích OV,
DEJ, ZEM
Učivo

– spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova – správně vyslovuje
hlásky a hláskové skupiny – dbá na
kladení správného přízvuku u slov a vět

Zvuková stránka jazyka – zásady
EGS (objevujeme Evropu a svět) –
spisovné výslovnosti – přízvuk, intonace, český jazyk jako nezastupitelný
spodoba znělosti – členění souvislé řeči nástroj při osvojování dalších
jazyků, které jsou klíčem
k dorozumění a poznávání kultury
jiných národů – cizí jazyky pak mají
praktický význam pro mobilitu
občanskou, vzdělávací, pracovní

– rozlišuje a příklady z textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby – orientuje se
v problematice tvoření českých slov
– určuje věcné významy slov –
vysvětluje rčení v mluveném projevu –
využívá jich ve větách

Tvoření slov – stavba slova, tvoření slov
– způsoby obohacování slovní zásoby –
pravopis související se stavbou slova
Význam slova – slova jednoznačná a
mnohoznačná – synonyma, antonyma,
homonyma

Poznámky

slohová a komunikativní výchova –
obohacování vlastní slovní zásoby
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– bezpečně určuje druhy slov – bez
problémů se orientuje v pravopise – ve
správných tvarech umí používat nejen
česká slova, ale i slova cizí, obecná i
vlastní – v textu umí poznat tvary
přechodníku – správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary slov ohebných a
vědomě jich využívá ve vhodné
komunikační situaci – správně určí
mluvnické významy ohebných slovních
druhů – ovládá pravopis morfologický –
znalosti morfologie využívá při tvorbě
psaných i mluvených projevů

Tvarosloví – opakování o druzích slov –
pravopis lexikální a morfologický –
opakování mluvnických kategorií –
procvičování podstatných jmen
pomnožných, hromadných, látkových,
konkrétních, abstraktních – cizí
podstatná jména, obecná i vlastní –
procvičování přídavných jmen, druhy,
stupňování – procvičování zájmen,
číslovek – přechodníky – příslovečné
spřežky

OSV – rozvoj schopností - řešení
problémů – aplikace pouček,
pravidel

lze na
procvičování látky
využít počítačové
programy

– dovede bezpečně rozlišit věty hlavní a
vedlejší, věty dvojčlenné a jednočlenné a
větné ekvivalenty – určí druh vět
vedlejších – má přehled o členění
složitých souvětí – rozlišuje významové
poměry mezi větnými členy i v souvětí –
pozná a umí používat samostatné větné
členy – poznatky ze skladby vhodně
používá ve slohové a literární výchově,
v komunikaci mluvené i psané

Skladba – opakování o větě jednoduché
a souvětí, větných členech – přístavek –
věta dvojčlenná, jednočlenná, větný
ekvivalent – souvětí souřadné, podřadné
– významové poměry mezi větnými členy
a mezi větami v souvětích – samostatné
větné členy – přímá a nepřímá řeč –
syntaktický pravopis – tvoření vět –
stavba textová

komunikační a slohová výchova –
stylizace mluvených i písemných
jazykových projevů – procvičování
syntaktických dovedností literární
výchova - využití poznatků ze
skladby

lze na
procvičování látky
využít počítačové
programy

29

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
– vystihuje povahu člověka, jeho
Popis a charakteristika – subjektivně
schopnosti, zájmy, zvláštnosti – v projevu zabarvený popis – charakteristika vnější a
umí používat výstižné jazykové
vnitřní – charakteristika literární postavy
prostředky

EV (vztah člověka k prostředí) – učí
se komunikovat o problémech
životního prostředí – učí se
vyjadřovat racionálně, obhajovat a
zdůvodňovat svá stanoviska
literární výchova - zdroj pro
slohové práce
– prezentuje vhodně, jasně a smysluplně Úvaha – předestření vlastních myšlenek, OV
své vlastní myšlenky, postoje a názory – názorů, postojů
jednodušší formou se zamýšlí nad
různými problémy v projevech ústních i
písemných
– vede připravený a nepřipravený projev Proslov
na dané téma podle zásad dorozumívání
– dodržuje komunikační normy

– zvládá zásady kultivovaného projevu,
zásady dorozumívání – zapojuje se do
diskuse, řídí ji – využívá zásad
komunikace a pravidel dialogů v běžné
praxi

OSV - lidské vztahy - žák si ze slovní
zásoby vybírá takové prostředky,
které nejsou vůči druhému
diskriminační a urážející, uplatňuje
principy slušného chování

Diskuse – výchova k empatii – objektivní MKV (multikulturalita, kulturní
a subjektivní sdělení – zásady
diference) – učí toleranci
dorozumívání – komunikační žánry
k ostatním lidem a jejich názorům
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Publicistické útvary – zpravodajské
útvary – úvahové útvary – přechodové
útvary - fejeton
- komentář, rozhovor

– vede připravený a nepřipravený projev – řečnická cvičení
na dané téma podle zásad dorozumívání
– dodržuje komunikační normy

práce s tiskem MV - stavba
mediálního sdělení – principy
sestavování zpravodajství, výběr a
uspořádání sdělení v časopisech
pro dospívající tvorba mediálního
sdělení – výběr jazykových
prostředků pro tvorbu mediálního
sdělení literární výchova, DEJ, OV
OSV - lidské vztahy - žák si ze slovní
zásoby vybírá takové prostředky,
které nejsou vůči druhému
diskriminační a urážející, uplatňuje
principy slušného chování

– v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně využívá
verbálních i dalších prostředků –
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci

– komunikační a řečnické dovednosti

– rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace OSV - lidské vztahy žák si ze slovní zásoby vybírá takové
prostředky, které nejsou vůči
druhému diskriminační a urážející,
uplatňuje principy slušného
chování

– rozlišuje různé funkční styly a na
základní úrovni je umí používat

Funkční styly – odborný, umělecký,
publicistický, administrativní, řečnický –
souhrnné poučení o slohu

využití textů z různých oblastí
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vedení
čtenářského
deníku

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
– má přehled o významných
představitelích české a světové literatury
– rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora –orientuje se
ve struktuře literárního díla – rozumí
významu a smyslu literárního textu –
rozlišuje základní literární druhy a žánry
– formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo
– podle svých možností tvoří literární
text – porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování

Hlavní vývojová období národní a
světové literatury – významní
představitelé – tvořivá činnost
s literárním textem Chvála vypravěčství autorská pohádka (např. J. Werich, K.
Čapek) Literární druhy a žánry Poezie –
lyrika - epika – jazyk básně – soubor
básnických textů 20. století –
nejvýznamnější čeští i světoví básníci 20.
století

EGS (objevujeme Evropu a svět) –
rozvíjí vztah k evropské a světové
kultuře – prohlubuje porozumění
evropským kulturním kořenům –
napomáhá chápání kulturních
souvislostí a svébytnosti národních
a regionálních kultur

průběžně –
besedy
o individuální
četbě,
o představení,
o inscenaci –
referáty
o oblíbeném
spisovateli,
hrdinovi apod.

Drama a divadlo - písňové texty –
hudebně divadelní žánry – písňové texty
(nejvýznamnější písničkáři - K. Kryl, J.
Nohavica apod.) – adaptace literárních
děl – divadla malých forem

HV

– návštěvy
divadelních a
filmových
představení,
výstav apod. podle
plánu akcí školy

– vyjadřuje své prožitky – obohacuje své Publicistické žánry v literatuře - fejeton
názory na dané dílo – jednoduše kritizuje (např. K. Čapek, R. Křesťan)
základní složky díla

– přednáší zpaměti literární texty
přiměřené věku

umělecký přednes

slohová výchova - publicistický styl
MV - Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality funkce
různých typů sdělení, fakta a fikce
v médiích
Projekt - recitační
soutěž
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– žáci si připraví informaci o knize a
přečtou úryvek z díla – dvouhodinové
setkání v knihovně: Informační
společnost, informační instituce,
informační materiál a moderní knihovny
a jejich služby

návštěva knihovny – výuka
v Městské knihovně Sedlčany

Projekt -Týden
knihoven - Projekt
lekce přípravy
uživatelů
informací
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Anglický jazyk

3.2.1. Charakteristika předmětu
Hlavním cílem výuky anglického jazyka je vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi,
které mu umožní správně a účelně komunikovat – tedy jednak rozumět sdělení v tomto
jazyce, jednak se v něm sám vhodně vyjádřit. Tyto schopnosti jsou důležitými předpoklady
pro komunikaci v rámci integrované Evropy a zvyšují šance v budoucím pracovním uplatnění.
Učivo není zaměřeno na mechanické učení se faktům, jednotlivým slovíčkům či frázím. Důraz
se klade hlavně na rozvoj dovedností, žák by měl být schopen se domluvit v běžných
každodenních situacích a porozumět přiměřeně obtížnému cizojazyčnému textu. V hodinách
anglického jazyka se žák seznámí i s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich kulturou, historií,
důležitými aspekty současného života. Vše směřuje k výchově osobnosti, která si bude
vědoma nutnosti tolerance a úctě k jinému sociokulturnímu prostředí, bude naslouchat
odlišným názorům, objektivně je hodnotit a pochopí závažnost požadavku na mezinárodní
porozumění.
V hodinách jsou žáci vedeni k poznání a rozvoji dovedností celou škálou různých metod a
aktivit, často pracují ve skupinách či týmech, kde je účinná komunikace základní podmínkou
úspěchu celku. Dostávají mnoho prostoru k využití vlastních předchozích zkušeností či
znalostí. Při vystupování před ostatními získávají sebedůvěru a zároveň jsou vedeni
k neustálému kultivování svého projevu. Žáci jsou seznamováni s různými zdroji informací
(knihy, slovníky, internet, televize…) a učí se z nich čerpat informace. Ty pak dále
zpracovávají. Do výuky jsou hojně zařazovány i didaktické hry a nejrůznější soutěže. Na škole
působí lektor – rodilý mluvčí anglického jazyka.
Výuka anglického jazyka zahrnuje též seznámení žáků se slovesnými uměleckými díly,
nejdříve v jednodušších úpravách, později v originálech. Žák je postupně veden ke schopnosti
podělit se o své čtenářské zážitky, kromě prostého porozumění textu se u něj rozvíjí jeho
estetické vnímání. Snáze se tak vžívá do mentality jiných národů.
Je kladen důraz na praktickou stránku využití získaných dovedností, žáci mohou
spolupracovat se studenty škol v zahraničí nebo mají možnost v rámci výchovně vzdělávacích
zájezdů vycestovat do anglicky mluvících zemí.
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Týdenní dotace hodin anglického jazyka činí v jednotlivých ročnících čtyři hodiny, třída je
navíc dělena na dvě skupiny. Výuka probíhá střídavě v klasických třídách, jazykových
specializovaných učebnách vybavených audiovizuální technikou a multimediální učebně, kde
jsou k dispozici počítače a v některých učebnách také interaktivní tabule.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících zařazené v osnovách uvedené
tematické

oblasti

průřezových

témat

Osobnostní

a

sociální

výchova,

Výchova

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

3.2.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“.
Připravujeme je na celoživotní sebevzdělávání.
 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení. Posilujeme
u něj kladný vztah k učení.
 Učíme žáky vyhledávat potřebné informace v různých zdrojích (včetně internetu),
zpracovávat je a používat.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme práci s chybou.
 Učíme žáky trpělivosti, povzbuzujeme je.
Kompetence k řešení problémů
 Učíme žáky nebát se problémů.
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky přijatelnými způsoby
problémy řešit.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
Kompetence komunikativní
 Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i
světa.
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 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v nejrůznějších situacích.
 Učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
 Podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní
tisk, web apod.).
 Vedeme žáky k reprezentaci své osoby a svojí školy na veřejnosti.
Kompetence sociální a personální
 Používáme různé metody výuky.
 Učíme žáky pracovat v týmech a rozvíjíme u nich schopnost zastávat v týmu různé
role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci a význam týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních
členů.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků. Vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně
potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné
cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních
kolektivů.
Kompetence občanské
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí.
 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní...), abychom zabránili
nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 Monitorujeme chování žáků, přijímáme účinná opatření.
 V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
Kompetence pracovní
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
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 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Žáky vedeme k adaptaci
na nové pracovní podmínky.
 Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia a budoucího
povolání.
 Na konkrétních příkladech (inzeráty) demonstrujeme lepší možnosti pracovního
uplatnění při ovládání cizího jazyka.
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3.2.3. Osnovy
Ročník: prima
Výstupy
rozumí jazykovým projevům přiměřené
obtížnosti (přímým i reprodukovaným)
formuluje otázky ústně i písemně za použití
probrané gramatiky
umí sdělit základní informace o sobě, své
rodině, svém bydlišti

Učivo
Sloveso be (kladná / záporná věta, otázka);
Sloveso have got
Ukazovací zájmena this / that / these / those
vazba there is/there are + a/some/amy

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

český jazyk, literatura,
zeměpis, dějepis, biologie
Osobnostní a sociální
výchova

OSV

Environmentální výchova

EV

Multikulturní výchova

MKV

2. stupeň přídavných jmen
Přítomný čas prostý

rozumí základním pokynům učitele
čte nahlas a foneticky správně přiměřeně
obtížné texty
dokáže postihnout a reprodukovat smysl
jednoduchého sdělení
umí vést jednoduchý dialog

3. stupeň přídavných jmen
Modální sloveso can
Přítomný čas průběhový
Přítomný čas průběhový vs. prostý

zpracuje jednoduchý projekt na dané téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volný čas
Města; místa
Každodenní činnosti
Svět zvířat
Škola
Svátky
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Ročník: sekunda
Výstupy
rozumí přiměřeným jazykovým projevům
v angličtině (přímým i reprodukovaným)

Učivo
Počitatelná / nepočitatelná podstatná jména + some
/ any / much / many/ a lot of
Verb + -ing

je schopen vést jednoduchou diskusi

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

zeměpis, dějepis, český jazyk,
literatura, občanská výchova,
Výchova demokratického
občana
VDO

Rozkazovací způsob
tvoří (ústně i písemně) otázky s použitím
probrané gramatiky, je schopen odpovědět
dokáže stručně převyprávět přečtený text či
vyslechnutou nahrávku textu, postihne hlavní
myšlenku

Osobnostní a sociální
výchova

OSV

There was / there were;
Was / were;
Minulý čas prostý (kladná / záporná věta, otázka)

vypráví o věcech, které se staly v minulosti,
o prožitém víkendu / prázdninách apod.
Vyjadřování budoucnosti: Vazba going to
dokáže napsat či pohovořit o plánech do
budoucna
hovoří o svých rodinných příslušnících
Will / won´t
Je schopen si objednat jídlo, napsat krátký blog,
napsat krátký životopis, napsat krátký email
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

MKV

EGS

Jídlo; zdraví
Sporty
Lidé: vzhled
Počasí
Prázdniny / dovolená
Svátky
Kultura
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Ročník: tercie
Výstupy
Žák: hovoří a písemně dokáže popsat svůj den
ve škole (rozvrh) a pravidla
Dokáže popsat své volnočasové aktivity

Učivo

Poznámka

Vazba there is /are
Sloveso to be, to have
Přivlastňovací pád
Přítomný čas prostý a průběhový, příslovce
frekvence

zeměpis, dějepis, biologie,
český jazyk, občanská
výchova
Osobnostní a sociální
výchova

OSV

modální slovesa vyjadřující zákaz a povolení

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

EGS

Multikulturní výchova

MKV

Environmentální výchova

EV

Mediální výchova

MV

Umí popsat způsoby komunikace s ostatními
Je schopen domluvit si něco s ostatními po
telefonu

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

příslovce

Minulý čas prostý a průběhový
Dokáže popsat událost v minulosti
Dokáže popsat fotografii a za jakých okolností
byla pořízena

opakování:
přítomné časy
minulé časy

Je schopen převyprávět přečtený či vyslechnutý
text a postihnout jeho hlavní myšlenku
Dokáže jednoduše vyjádřit pozvání, přijetí
pozvání nebo zdvořilé odmítnutí.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodina
Volný čas
Škola
Způsoby komunikace
Svátky
Kultura

Je schopen se zapojit do jednodušší diskuse

Ročník: kvarta
Výstupy

užívá jednoduchá i složitá čísla a číselné údaje
v běžných komunikačních situacích
jednoduchým způsobem charakterizuje
významné osobnosti

Učivo

Čísla a vyjádření času
Stupňování přídavných jmen,

Modální slovesa
Podmínkové věty

vyjádří se ke svému vztahu k hudbě
Budoucí časy – will x be going to
je schopen na dané téma diskutovat, vyjádřit
svůj názor a obhajovat jej

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
matematika, dějepis,
zeměpis, český jazyk,
občanská výchova,
Osobnostní a sociální
výchova

Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

OSV

MKV

EGS
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Přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti
dokáže převyprávět či dokončit příběh

Environmentální výchova

EV

Mediální výchova

MV

Předpřítomný čas
vyhledává potřebné informace v angličtině na
internetu
vyjadřování budoucnosti
Žák napíše email kamarádovi o prožité příhodě
podmínkové věty
postihne hlavní myšlenku přiměřeně obtížného
textu či poslechu
žák sdělí a vysvětlí svůj vztah k různým
aktivitám běžného života (P)

zeptá se kamaráda na míru jeho pozitivního či
negativního vtahu k různým každodenním a
k sportovním činnostem a na podobné otázky žák sdělí a vysvětlí svůj vztah k různým
aktivitám běžného života (P)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Čísla, fyzikální jednotky
Jídlo
Svátky
Kultura
Příroda
Zdraví, nehody
Cestování
Počasí
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Německý jazyk

3.3.1. Charakteristika předmětu
Německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován ve třídách tercii, kvartě, kvintě, sextě, septimě
a oktávě. Týdenní dotace hodin německého jazyka činí v jednotlivých ročnících tři hodiny,
pouze v kvintě 4 hodiny. Cílem výuky je dosažení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá úrovni B1.
Hlavním cílem výuky německého jazyka je vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi,
které mu umožní správně a účelně komunikovat – tedy jednak rozumět sdělení v tomto
jazyce, jednak se v něm sám vhodně vyjádřit. Tyto schopnosti jsou důležitými předpoklady
pro komunikaci v rámci integrované Evropy a zvyšují šance v budoucím pracovním uplatnění.
Učivo není zaměřeno na mechanické učení se faktům, jednotlivým slovíčkům či frázím. Důraz
se klade hlavně na rozvoj dovedností, žák by měl být schopen se domluvit v běžných
každodenních situacích a porozumět přiměřeně obtížnému cizojazyčnému textu. V hodinách
německého jazyka se žák seznámí i s reáliemi německy mluvících zemí, jejich kulturou,
historií, důležitými aspekty současného života. Teoretické znalosti si může v průběhu studia
ověřit v praxi v rámci jednodenních až třídenních výchovně vzdělávacích zájezdů do německy
mluvících zemí. Vše směřuje k výchově osobnosti, která si bude vědoma nutnosti tolerance a
úctě k jinému sociokulturnímu prostředí, bude naslouchat odlišným názorům, objektivně je
hodnotit a pochopí závažnost požadavku na mezinárodní porozumění.
V hodinách jsou žáci vedeni k poznání a rozvoji dovedností celou škálou různých metod a
aktivit, často pracují ve skupinách či týmech, kde je účinná komunikace základní podmínkou
úspěchu celku. Dostávají hodně prostoru k využití vlastních předchozích zkušeností či
znalostí. Při vystupování před ostatními získávají sebedůvěru a zároveň jsou vedeni
k neustálému kultivování svého projevu. Žáci jsou seznamováni s různými zdroji informací
(knihy, slovníky, internet, televize…) a učí se z nich čerpat informace. Ty pak dále
zpracovávají. Do výuky jsou zařazovány i různé hry a soutěže.
Výuka německého jazyka zahrnuje též seznámení žáků se slovesnými uměleckými díly,
nejčastěji v jednodušších úpravách. Žák je postupně veden ke schopnosti podělit se o své
čtenářské zážitky, kromě prostého porozumění textu se u něj rozvíjí jeho estetické vnímání.
Snáze se tak vžívá do mentality jiných národů.
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Výuka probíhá střídavě v klasických třídách, jazykových specializovaných učebnách
vybavených audiovizuální technikou a v multimediální učebně, kde jsou k dispozici počítače.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících zařazeny v osnovách uvedené
tematické

oblasti

průřezových

témat

Osobnostní

a

sociální

výchova,

Výchova

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

3.3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“.
Připravujeme je na celoživotní sebevzdělávání.
 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení. Posilujeme
u něj kladný vztah k učení.
 Učíme žáky vyhledávat potřebné informace v různých zdrojích (včetně internetu),
zpracovávat je a používat.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme práci s chybou.
 Učíme žáky trpělivosti, povzbuzujeme je.
Kompetence k řešení problémů
 Učíme žáky nebát se problémů.
 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky přijatelnými způsoby
problémy řešit.
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
 Učíme žáky nebát se problémů.
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Kompetence komunikativní
 Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i
světa.
 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v nejrůznějších situacích.
 Učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
 Podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní
tisk, web apod.).
 Vedeme žáky k reprezentaci své osoby a svojí školy na veřejnosti.
Kompetence sociální a personální
 Používáme různé metody výuky.
 Učíme žáky pracovat v týmech a rozvíjíme u nich schopnost zastávat v týmu různé
role.
 Učíme žáky kriticky hodnotit práci a význam týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních
členů.
 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků. Vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně
potřebují.
 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné
cíle.
 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních
kolektivů.
Kompetence občanské
 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 Vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem.
 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí.
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 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní...), abychom zabránili
nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 Monitorujeme chování žáků, přijímáme účinná opatření.
 V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
Kompetence pracovní
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Žáky vedeme k adaptaci
na nové pracovní podmínky.
 Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia a budoucího
povolání.
 Na konkrétních příkladech (inzeráty) demonstrujeme lepší možnosti pracovního
uplatnění při ovládání cizího jazyka
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3.3.3. Osnovy
Ročník: TERCIE
Výstupy
Žák:
- rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova
- vyslovuje a čte foneticky
správně v přiměřeném rozsahu
slovní zásoby
- rozumí jednoduchým pokynům
učitele a dokáže na ně reagovat
- orientuje se v obsahu
jednoduchého textu, vyhledá
potřebnou informaci
- formuluje otázky a zodpoví je
- recituje jednoduché říkanky

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
- německá abeceda, psaní velkých a malých
MKV – kulturní diference a
písmen, přehlásek, ß
mezilidské vztahy
- nácvik pravopisu a spisovné výslovnosti
VDO – společnost a stát
- jednoduchá věta oznamovací a tázací
OSV – osobnostní rozvoj, sociální
- podstatná jména – rod, člen určitý, neurčitý a rozvoj
záporný v 1. a 4. pádě
EGS – Evropa a svět nás zajímá
- přídavná jména v přísudku
Z – svět, lidé kolem nás
- osobní zájmena, vybraná tázací zájmena
HV – zpěv písní
- vybraná přivlastňovací zájmena v 1. pádě
OV – rodina, domov, školní
- základní číslovky 0-20
prostředí, kulturní život
- časování pravidelných, pomocných a vybraných ČJ – výslovnost
nepravidelných sloves v přítomném čase
ANJ - anglicizmy
- modální slovesa möchten, müssen, können
v přítomném čase a větný rámec
- předložky am + část dne, um + čas
- vybrané souřadicí spojky
- vyjádření záporu pomocí nicht
Učivo

Poznámky
Jazykové
prostředky
vyplývají z obsahu
použité učebnice

- pozdraví, rozloučí se, poděkuje
- představí sebe a další členy své
rodiny, své kamarády
- používá slovník v učebnici
- vyjmenuje německy mluvící
Tematické okruhy:
země i několik dalších evropských - osobní údaje, věk, pozdravy, já a moje rodina,
zemí, vyhledá je na mapě
členové rodiny
- názvy povolání
- barvy, dny v týdnu, měsíce, roční období
- názvy zemí a světadílů
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- koníčky a činnosti pro volný čas, sport,
sportovní potřeby, nábytek
- školní předměty, jazyky, školní potřeby
- hudba a seriály
Pomůcky:
Audio a video technika, PC (výukové programy), časopisy, slovníky, mapy, internet, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny).

Ročník: KVARTA
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Žák:
- věta oznamovací, tázací, rozkazovací, rámcová MKV – kulturní diference a
- rozumí upřesňujícím pokynům konstrukce s modálními slovesy
mezilidské vztahy
v hodině
- podstatná jména v 1., 3. a 4. pádě, jednotné i
VDO – společnost a stát
- rozumí obsahu a smyslu
množné číslo
OSV – osobnostní rozvoj, sociální
jednoduchých autentických
- záporný člen kein v 1., 3. a 4. pádě
rozvoj
materiálů a využívá je
- přídavná jména – v přísudku a doplňku
EGS – Evropa a svět nás zajímá
čte nahlas, plynule a foneticky
- zájmena – osobní ve 3. a 4. pádě, tázací,
Z – svět, lidé kolem nás
správně
ukazovací, přivlastňovací zájmena kromě 2. p.
HV – zpěv písní
- aktivně se zapojí do jednoduché - neosobní podmět man
OV – kulturní život
konverzace
- číslovky 0-100; určení ceny
ČJ – mezilidská komunikace,
- vyhledá v jednoduchém textu
- časování pravidelných, pomocných a užívaných jazykový projev
potřebnou informaci a vytvoří
nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnými
BIO – zvířata, rostliny
odpověď na otázku
předponami; vazby es gibt
ANJ - anglicizmy
- reprodukuje a obměňuje
- modální sloveso mögen
dialogy
- préteritum sloves sein a haben
- zformuluje text pozdravu,
- rozkazovací způsob
blahopřání, jednoduchý dopis,
- vybrané předložky se 3., 4. a 3. a 4. pádem,
vzkaz
předložky s místními a časovými údaji
Výstupy

Učivo

Poznámky
Jazykové
prostředky
vyplývají z obsahu
použité učebnice
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- souřadicí spojky i s nepřímým slovosledem

Tematické okruhy:
- jídlo, pití, pokrmy
- cestování, prázdninové aktivity a cíle
- činnosti pro volný čas a jeho účelné využití
- místa ve městě, přírodě, život ve městě a na
venkově
- oblečení, dárky, akce a místa
Pomůcky:
Audio a video technika, PC (výukové programy), časopisy, slovníky, mapy, internet, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny).
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Ruský jazyk

3.4.1. Charakteristika předmětu
Realizuje se obsah vzdělávacího oboru ruština dle RVP ZV. Vyučovací předmět Ruský jazyk –
jazyk a jazyková komunikace jako Další cizí jazyk.
Pro výuku jsou k dispozici kromě kmenových a jazykových tříd také učebny s didaktickou
technikou. Cílem vzdělávání je osvojit si mluvenou i psanou podobu jazyka od úplných
začátků. Výuka směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského rámce pro
jazyky.
Tematické celky:
Charakteristika, rodina, volný čas, denní režim, škola, orientace ve městě, nakupování,
cestování, základní reálie rusky mluvících zemí.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování lexiky a rozvíjení
schopností žáků dorozumět se v běžných situacích, prohlubovat faktografické znalosti žáků
týkající se rusky mluvících zemí a upevňovat vědomí existence různých kultur.
Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizována následující průřezová témata:
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 Výchova k sociálním dovednostem
 Multikulturní výchova
 Environmentální výchova
 Mediální výchova
Časové, obsahové a organizační vymezení
Nižší gymnázium: tercie a kvarta - 3 hodiny týdně
Celková dotace nižšího gymnázia je 6 hodin týdně.
Výuka probíhá v jazykových učebnách a také ve třídě multimediální, která je vybavena
didaktickou technikou s možností přístupu na internet.

3.4.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Ve výuce jsou využívány frontální, týmové a párové metody práce s důrazem na individuální
zaměstnání. Pro řešení aktuálních informací je zařazeno problémové vyučování. Výuka je
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obohacena o využití autentických materiálů (prospekty, letáčky, plánky, mapky, ruský tisk,
fotografie, zvukové nahrávky, video nahrávky, hudba, hry).
Během hodin ruského jazyka jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení
 Při řešení úkolů učitel nechává prostor pro vlastní postup práce – problémové
situace: zjisti, najdi, objednej, nedokončené příběhy, práce s pracovním sešitem.
 Učitel do výuky zařazuje práci se slovníky, jazykovými příručkami a jinými
informačními zdroji.
 Žáci zpracovávají úkoly do podoby referátů, zpráv a přednášení je. Využívají internet a
cizojazyčnou literaturu.
 Pravidelným poslechem nahrávek učitel cvičí žákovu sluchovou paměť.
 Pravidelným ústním zkoušením učitel systematicky opakuje slovní zásobu.
 Zadává žákům testy, v nichž prokáží svoji schopnost spojovat získané vědomosti
v ruštině s využitím poznatků i z jiných předmětů.
Kompetence k řešení problémů
 Učitel zařazuje do výuky motivační úkoly při kterých žáci mohou projevit své znalosti
a prezentovat se individuálně (domluvit schůzku, zjistit čas, orientovat se ve městě).
 Učitel vede žáky k uplatňování logických úvah při odvozování neznámých výrazů
z kontextu.
 Záměrně zadává takové úkoly ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje. Na jejich
základě pak reagují v dialogu či scénce.
 Učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při nichž žáci využívají vědomostí
z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem.
Kompetence komunikativní
 Učitel vede žáky k práci s poslechovými texty (jsou určeny k tichému čtení),
videomateriály a k reprodukci získaných informací pro ostatní.
 Řízeným dialogem vede učitel žáka ke komunikaci v cizím jazyce (rozhovory ve
dvojicích i ve skupině, nácvik dialogů jako: v hotelu, u lékaře, v obchodě, v bance,
fiktivní role ve skupině).
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Kompetence sociální a personální
 Učitel zařazuje práci ve dvojicích i ve skupinách – dialogy na určité téma,
shromažďování argumentů pro a proti, soutěže na procvičování lexiky a gramatiky.
 Učitel procvičuje s žáky vyjadřování stanovisek a názorů – v diskusi přidělí konkrétní
role.
 Žák prezentuje svou práci před spolužáky a obhajuje svá stanoviska.
Kompetence občanské
 Učitel zadává úkoly, při nichž žáci srovnávají způsob života u nás a v rusky mluvících
zemích, zaujímají stanoviska ke společenským, kulturním, zeměpisným a ekologickým
odlišnostem.
 Na základě četby a zpráv z médií učitel diskutuje s žáky o odlišném způsobu života
v jiných zemích.
 Učitel vytváří možnosti pro setkání s rodilými mluvčími a tak žákům umožňuje
poznávat rozdíly mezi spisovnou ruštinou a dialekty.
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3.4.3. Osnovy
Ročník: tercie
Výstupy
Porozumění a poslech
Žák:
- rozumí jednoduchým instrukcím
jazykového vyučování
- rozumí jednoduše formulované
promluvě

Učivo
Fonetika
azbuka, seznamování, představování se
fonetická transkripce,
zvuková podoba, zvláštnosti zvukové
podoby slov
Pravopis
rozdíly mezi psanou a mluvenou
podobou jazyka

- osvojí si jednoduché výrazy a věty
Čtení
- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slov
osvojování na úrovni skupinové práce
- čte správně foneticky jednoduché texty
- rozumí obsahu a smyslu textu
v učebnici
Gramatika
osobní zájmena, jednoduché slovesné
- aktivně využívá slovník v učebnici
časy, podstatná jména
Číslovky, sčítání, odčítání
Mluvení
- adekvátním způsobem reaguje
v komunikačních situacích, dbá na
jazykovou správnost, aktivně používá
Pořádek slov v jednoduché větě,
slovní zásobu osvojených okruhů
slovosled otázek, zápor

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Výchova demokratického občana

Poznámky
VDO

Občanská společnost a škola
Osobnostní a sociální výchova
Seberegulace, organizační
dovednosti

OSV

Sociální komunikace, Spolupráce a
soutěž

OSV

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

MKV
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Žijeme v Evropě
Slovní zásoba: slohové útvary, krátké
vyprávění, jednoduchý popis
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Tematické okruhy:
Pozdravy, seznámení, poděkování
rodina, volno-časové aktivity, škola –
školní předměty a potřeby, dny v týdnu,
měsíce, sport, hry, domácí mazlíčci
povolání

MKV
OSV

Zeměpis, dějepis, český jazyk,
občanská nauka

Ročník: kvarta
Výstupy
Porozumění a poslech
- rozumí pokynům týkajícím se
organizace vyučování, pochopí obsah
jednoduché promluvy, rozumí
osvojovaných výrazům a větám
z probíraných tematických okruhů

Učivo
Fonetika

náročnější fonetické jevy (hláskové
skupiny), intonační konstrukce
Pravopis
správnost psaného jazykového projevu
v osvojených výrazech

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Občanská společnost a škola

Výchova demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova

Poznámky

VDO
OSV
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Čtení
- čte foneticky správně a plynule
předkládané jednoduché texty, dokáže
vystihnout hlavní myšlenky textu
- na základě otázek k textu vyhledá
informace
- aktivně využívá slovník v učebnici

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gramatika
přítomný čas sloves

Skupinová práce,
efektivní řešení
problémů

budoucí čas sloves
podstatná jména, zájmena, slovosled

Mluvení
Slovní zásoba
- adekvátně reaguje na otázky
Slohové útvary - krátký dopis, popis,
z probraného učiva, dbá na gramatickou jednoduché vypravování
správnost, aktivně se zúčastní dialogu na
předem zadané téma
Psaní
- osvojí si základní aspekty ruského
jazyka v písemné podobě

Seberegulace, organizační
dovednosti

Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
MKV
Žijeme v Evropě

Tematické okruhy:
Zeměpis, dějepis, český jazyk,
Člověk- vlastnosti, vzhled, oblečení,
občanská nauka
obuv, dny v týdnu, roční období, měsíce,
činnosti, barvy, bydlení, režim dne,
obchody, zboží, nakupování
jídlo a nápoje

MKV

OSV, EV

- dbá na písemnou správnost
- vytvoří jednoduché věty, obměňuje je
- napíše jednoduchý text na základě
osvojených okruhů
- napíše krátký dopis
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Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Matematika

3.5.1. Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět matematika na nižším stupni víceletého gymnázia navazuje vzdělávacím
obsahem na předmět matematika na 1. stupni základní školy. Na nižším gymnáziu v 1. a
2. ročníku je vyučováno 5 hodin týdně, ve 3. ročníku 4 hodiny týdně a ve 4. ročníku 3 hodiny
týdně.
Matematika je již svou podstatou zaměřena na rozvoj dovedností žáků a je založena
především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a
pro užití matematiky v reálných situacích. Výrazně ovlivňuje rozvoj abstraktního a exaktního
myšlení žáků. Učí je logicky usuzovat, přesně se vyjadřovat, argumentovat, vytvářet
matematické modely a interpretovat výsledky matematického řešení v reálných situacích.
Výuka je založena především na soustavném řešení úloh a problémů a klade důraz na
důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich
vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy a algoritmy, terminologii,
symboliku a způsoby jejich užití.
V průběhu celého studia se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátor,
vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další
pomůcky. Rozvíjí své schopnosti orientovat se v ostatních vzdělávacích oblastech a vnímat
souvislosti mezi nimi. Zdokonalují se také v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení
problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, s důrazem
na činnostní charakter učení.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

3.5.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení – učitel:


uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na
rovnoměrné zatížení žáků v průběhu školního roku
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seznamuje žáky s učivem živým způsobem, motivuje žáky vhodnými otázkami a
problémovými úlohami



podporuje u žáka rozvoj abstraktního myšlení a logického myšlení, zejména
zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek,
kvizů, rébusů apod.



vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod
řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů, vycházejících z reálného
života a praxe



vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci



podporuje nadané žáky v účasti v matematických soutěžích a ve vzdělávacích
aktivitách mimo vyučování (korespondenční semináře, přednášky apod.)

Kompetence k řešení problému – učitel:


poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho
řešení



diskutuje se žáky o ověření správnosti řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb



vytváří příležitost k prezentaci řešení problému



nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích
k samostatnému uvažování a řešení problémů



podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh



provádí se žáky rozbor problému – tvoří plán jeho řešení, odhaluje výsledky, volí
správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku

Kompetence komunikativní – učitel:


užívá a vyžaduje v hodinách kultivované, věcné a srozumitelné vyjadřování, vede žáky
k osvojování symbolického jazyka matematiky



pracuje s grafy, tabulkami, diagramy apod.



využívá matematický software

Kompetence sociální – učitel:


vytváří příležitosti k činnosti ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci
práce skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny
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oceňuje projevy úcty k práci druhých

Kompetence občanské – učitel:


podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu



vede studenty k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných

Kompetence pracovní:


vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné ukončení práce



pracuje s demonstračními modely a učí žáky některé modely vyrábět



pracuje s pravítkem a kružítkem a vede studenty k přesnému rýsování
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3.5.3. Osnovy

Ročník - prima
Výstupy

- provádí početní
operace v oboru
přirozených čísel
- umí zapisovat a číst
desetinná čísla
- sčítá, odčítá, násobí
a dělí desetinná čísla
- matematizuje
jednoduché reálné
situace
- užívá a rozlišuje
pojmy přímka,
polopřímka, úsečka
- určuje obvod
trojúhelníku a
čtyřúhelníku
- klasifikuje
vzájemnou polohu
dvou přímek
- určuje velikost úhlu
měřením a výpočtem
- klasifikuje dvojici
úhlů
- používá základní
písmena řecké
abecedy
- umí pojmenovat
základní tělesa kvádr, krychle,
jehlan, kužel

- provádí početní
operace
s desetinnými čísly

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

Úvodní opakování
- číslo a číslice
- množiny
- přirozená čísla
- desetinná čísla

- slovní úlohy

OSV –
seberegulace a
sebeorganizace

- geometrie - bod, přímka, úsečka,
úhel, dvojice přímek, dvojice úhlů,
kružnice, kruh, trojúhelník,
čtyřúhelník

Fyz - použití řecké
abecedy
(průběžně)
- tělesa
OSV – komunikace

Kladná a záporná čísla
- počítání s desetinnými čísly
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- zaokrouhluje a
provádí odhady
s danou přesností
- převádí jednotky
délky, povrchu i
objemu

- provádí početní
operace s celými čísly
- sestaví jednoduchý
rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší
pravidelné a
jednorázové příjmy a
výdaje
- objasní princip
vyrovnaného,
schodkového a
přebytkového
rozpočtu
- zakresluje kladná i
záporná čísla na
číselnou osu
- umí zakreslit body
do kartézské
soustavy souřadnic a
zapsat body
zakreslené

- převádění jednotek

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Fyz zaokrouhlování
desetinných čísel
Fyz - převody
jednotek

- počítání s celými čísly
- finance: hospodaření domácnosti OSV – řešení
- rozpočet domácnosti,
problémů,
typy rozpočtů, jejich odlišnosti
hodnoty, postoje
OSV – rozvoj
schopností
poznávání

- číselná osa a soustava souřadnic

Dělitelnost
- zná pojem násobek,
dělitel
- umí používat znaky - znaky dělitelnosti
dělitelnosti
- rozumí pojmu
- prvočísla a čísla složená
prvočíslo, číslo
složené
- rozloží číslo na
součin prvočísel
- společný dělitel a násobek
- určuje a užívá
násobky a dělitele
včetně nejmenšího
společného násobku
a největšího
společného dělitele
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- modeluje a řeší
situace s využitím
dělitelnosti v oboru
přirozených čísel

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

OSV – rozvoj
schopností
poznávání

Racionální čísla
- umí zapsat a přečíst
zlomek
- porovnává zlomky
vůči číslu 1 a mezi
sebou navzájem
- provádí početní
- počítání se zlomky –
operace se zlomky
porovnávání, sčítání, odčítání,
násobení a dělení
- analyzuje a řeší
jednoduché
problémy, modeluje
konkrétní situace,
v nichž využívá
matematický aparát
v oboru celých a
racionálních čísel
- umí zapsat
- periodická čísla
periodické číslo

OSV – řešení
problémů,
hodnoty,
postoje

Osová a středová souměrnost
- pozná shodné
útvary

- načrtne a sestrojí
obraz rovinného
útvaru v osové a
středové
souměrnosti
- určí osově a
středově souměrný
útvar

Fyz - zobrazení
zrcadly (sekunda)

- osová souměrnost
- středová souměrnost

rozšiřující
učivo posunutí,
otočení

OSV – kooperace a
kompetice

OSV - komunikace
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Ročník - sekunda
Výstupy

- řeší aplikační úlohy na
procenta

- rozumí pojmu promile
- na příkladech ukáže
způsoby placení
- popíše vliv inflace na
hodnotu peněz
- uvede a porovná
nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí
deficitu (úspory, úvěry)

- určí a znázorňuje různé
druhy trojúhelníků

- pojmenuje, znázorní a
správně užívá základní
pojmy (strana, výška,
vnitřní a vnější úhly, …)
- umí sestrojit těžnice,
výšky a střední příčky
trojúhelníku
- umí sestrojit kružnici
trojúhelníku opsanou a
vepsanou
- zná základní vlastnosti
lichoběžníku a
rovnoběžníku a využívá je
k řešení

Učivo
Procenta
- procenta

- promile
- finance: peníze –
nakládání s penězi,
Inflace

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

OSV – řešení
problémů, hodnoty,
postoje

OSV – rozvoj
schopností poznávání

- finance: finanční
produkty – služby bank,
aktivní a pasivní operace,
úročení

Trojúhelníky a
čtyřúhelníky
- trojúhelník - shodnost,
střední příčky, těžnice,
OSV – seberegulace a
výšky, kružnice opsaná a
sebeorganizace
vepsaná, typy trojúhelníků,
konstrukce

- čtyřúhelníky - lichoběžník,
rovnoběžník, obsahy
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- zdůvodňuje a využívá
pravidelné mnohoúhelníky
polohové a metrické
a jejich konstrukce
vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých
praktických problémů;
využívá potřebnou
matematickou symboliku

- určuje a charakterizuje
základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
- odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles
- načrtne sítě základních
těles
- načrtne obraz
jednoduchých těles
v rovině
- charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary
- odhaduje a vypočítá
obsah a obvod základních
rovinných útvarů

Hranoly
- pravoúhlé promítání
hranolů, síť těles

- objem a povrch hranolů
- mnohoúhelníky

OSV – kooperace a
kompetice

- řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích
oblastí

- užívá ve výpočtech
druhou mocninu a
odmocninu
- využívá mocniny při
počítání s velkými a
malými čísly
- ovládá Pythagorovu větu
a umí ji využít při řešení
pravoúhlého trojúhelníka
- pozná mnohočlen

Výrazy
- druhá mocnina a
odmocnina

Fyz - skládání sil
(pravoúhelník)

- třetí mocnina a
odmocnina
- vyšší mocniny, velká a
malá čísla
- mocniny v geometrii,
Pythagorova věta
- číselné výrazy s druhou a
třetí mocninou a

OSV – komunikace
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odmocninou
- sčítá, odčítá a násobí
mnohočleny
- umí dělit mnohočlen
jednočlenem

- mnohočleny - sčítání,
odčítání, násobení, dělení
jednočlenem

Ročník - tercie
Výstupy

- umí řešit rovnice
s využitím ekvivalentních
úprav

Učivo

Poznámky

Rovnice a nerovnice
- ekvivalentní úpravy rovnic

- slovní úlohy
- matematizuje jednoduché
reálné situace
- vyjádří neznámou ze
- výpočet neznámé ze
vzorce
vzorce
- řeší úlohy o pohybu

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy

OSV – kooperace a
kompetice

Fyz - výpočet
neznámé ze vzorce

- úlohy o pohybu
Fyz - úlohy o pohybu

- pomocí ekvivalentních
- nerovnice
úprav řeší nerovnice,
výsledek zakresluje na
číselnou osu a zapisuje
pomocí intervalu
- rozlišuje pojmy otevřený, - intervaly
uzavřený a polouzavřený
interval
- používá pojem
nekonečno

OSV – řešení
problémů, hodnoty,
postoje

Kruhy a válce
- kružnice, kruh

- rozlišuje pojmy kruh a
kružnice
- klasifikuje vzájemnou
- kružnice, kruh a přímka
polohu kružnice a přímky a
kruhu a přímky
- vzájemná poloha dvou
- klasifikuje vzájemnou
kružnic
polohu dvou kružnic
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- zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické
vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých
praktických problémů;
využívá potřebnou
matematickou symboliku
- využívá výpočtu délky
kružnice a obsahu kruhu
v praktických příkladech
- umí nakreslit válec
v rovnoběžném promítání
- aktivně ovládá vzorce pro
výpočet objemu a povrchu
válce
- účelně využívá kalkulátor
- užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření
vztahu celek – část
(přirozeným číslem
poměrem, zlomkem,
desetinným číslem,
procentem)
- vyjádří přímou i nepřímou
úměrnost tabulkou, grafem
i předpisem
- s využitím metody
trojčlenky řeší reálné
situace
- řeší modelováním a
výpočtem situace
vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a
plánů
- vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
- porovnává soubory dat

- Thaletova kružnice

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

OSV – rozvoj
schopností
poznávání

- délka kružnice a obsah
kruhu

- povrch a objem válce

Úměrnosti
- poměr, úměra, postupný
poměr

- přímá a nepřímá
úměrnost

OSV – seberegulace
a sebeorganizace

- trojčlenka
- finance: peníze - měna
- měřítko

- diagramy

OSV - komunikace

Výrazy
- matematizuje jednoduché - mnohočleny - dělení
mnohočlenu
reálné situace s využitím
proměnných; určí hodnotu mnohočlenem,
umocňování, rozklad na
výrazu, sčítá násobí
součin
mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na
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součin pomocí vzorců a
vytýkáním

- provádí úpravu lomených - lomené výrazy - sčítání a
výrazů využitím vytýkání a odčítání, násobení a dělení
vzorců
Geometrické konstrukce
- využívá pojem množina
- množiny bodů daných
všech bodů dané vlastnosti vlastností
k charakteristice útvaru a
k řešení polohových a
nepolohových
konstrukčních úloh
- načrtne a sestrojí rovinné - konstrukční úlohy trojúhelník, čtyřúhelník
útvary
- analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy
s využitím osvojeného
matematického aparátu
- provádí rozbor a popis
konstrukce
- zobrazí rovinné útvary
- posunutí
v posunutí daném
orientovanou úsečkou

Ročník - kvarta
Výstupy

- rozlišuje a řeší lineární
a kvadratické rovnice

- řeší úlohy o společné
práci a o směsích
- účelně využívá
kalkulátor

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

Rovnice a jejich
soustavy
- rovnice s neznámou ve
jmenovateli
- kvadratické rovnice
- úlohy o společné práci Fyz - úlohy
- úlohy o směsích
o pohybu
- úlohy o pohybu
Che - úlohy
o směsích
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- formuluje a řeší
reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení
předkládaných nebo
zkoumaných situací

- vyjádří funkční vztah
tabulkou, rovnicí, grafem
- nakreslí graf a napíše
předpis lineární funkce
- nakreslí graf funkce
s absolutní hodnotou
- nakreslí graf
kvadratické funkce, zná
pojem parabola
- nakreslí graf nepřímé
úměrnosti, zná pojem
hyperbola
- pomocí grafů lineárních
a kvadratických funkcí
řeší rovnice
- matematizuje
jednoduché reálné
situace s využitím
funkčních vztahů
- ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku a
DPH

- užívá k argumentaci a
při výpočtech věty
o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků

- zná goniometrické
funkce a základní vztahy
mezi nimi

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

OSV – řešení
problémů,
hodnoty, postoje
- rovnice s více
neznámými
- slovní úlohy

OSV – rozvoj
schopností
poznávání

Funkce
- přímá úměrnost
- lineární funkce
- funkce s absolutní
hodnotou
- kvadratická funkce

- nepřímá úměrnost

- grafické řešení rovnic

- slovní úlohy

OSV –
seberegulace a
sebeorganizace

- finance: tvorba ceny

Podobnost a funkce úhlu
- podobnost
Fyz - kmitání a
trojúhelníků, užití
vlnění
podobnosti

- sinus, kosinus, tangens
a kotangens ostrého
úhlu

OSV – komunikace
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- s využitím
goniometrických funkcí
řeší pravoúhlý
trojúhelník

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

- vztahy mezi funkcemi

- řešení trojúhelníku

OSV – kooperace a
kompetice

Jehlan, kužel a koule
- umí nakreslit jehlan,
kužel a kouli
v rovnoběžném
promítání
- aktivně ovládá vzorce
pro výpočet objemu a
povrchu jehlanu, kužele
a koule
- využívá výpočtů
v praktických příkladech

rozšiřující učivo –
komolý jehlan,
komolý kužel
- povrch a objem
jehlanu, kužele a koule

rozšiřující učivo –
vzdálenosti bodů
a přímek,
odchylky
v prostoru
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Informatika

3.6.1. Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití
digitálních technologií. Je určen všem žákům tercie a kvarty osmiletého gymnázia v rozsahu
v tercii jedné a v kvartě dvou hodin týdně. Výuka probíhá v počítačových učebnách. Žáci jsou
rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém počítači.
Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Získat
elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními
informačními technologiemi a orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje
u žáků kreativitu při práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané
dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i
podmínkou efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti.
Předmět informatika je v základním vzdělávání založen na aktivních činnostech žáků
s informacemi, zejména na rychlém vyhledávání a následném zpracování informací do
požadované podoby. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a pracovat
efektivně.
Dovednosti získané v rámci informatiky lze aplikovat ve všech oblastech základního
vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech odborných
vzdělávacích disciplín.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Environmentální
výchova a Mediální výchova.
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3.6.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel:
 porovnává dosažené znalosti a zkušenosti u žáků, hodnotí proces zpracování
informací a vhodnost volby způsobu a prostředí, porovnává výsledky práce žáků
navzájem a konfrontuje je s obecně platnými zásadami, formuluje závěry formou
vlastních prezentací, a tím vede žáky k samostatné práci i spolupráci.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 požadavkem jasných formulací vede žáky ke schopnosti přesně analyzovat
požadavky, formulovat případné dotazy, volit vhodné informační prostředky a
využívat je v interakci s počítačem (algoritmizace).
Kompetence komunikativní
Učitel:


využíváním počítače a dalších periferních zařízení zvyšuje organizaci a efektivitu
práce

 zařazováním individuální i skupinové výuky vede žáky k dovednosti podřídit se zájmu
skupiny, chápat odpovědnost jednotlivce za výsledky při zpracování dílčích úkolů a
potřebu efektivní spolupráce při zpracování celkových výsledků a tvorbě obecných
závěrů.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 předvádí žákům způsoby práce s informacemi, jejich zdroji (ověřování správnosti) a
upozorňuje na obecně platné zásady práce s daty.
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Kompetence občanské
Učitel:
 šetrným a ohleduplným zacházením s výpočetní technikou učí zodpovědnosti za
svěřený majetek.
Kompetence pracovní
Učitel:
 podporuje práci s technickými pomůckami – osobní počítač, kalkulátor, scanner,
tiskárny, digitální fotoaparát atp. – a tak je jeho práce efektivnější a organizace
činností racionálnější
 vyžaduje výsledky zpracovávat do tabulek, grafů, přehledů a prezentací, využívá
funkce informatiky jako prostředku nejen ke zpracování informací, ale i k modelování
přírodních a sociálních jevů a procesů.
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3.6.3. Osnovy

Ročník: tercie
Výstupy
Žák:
-

-

-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

Základy psaní na klávesnici PC s pomocí
se seznámí s osobním
výukového programu ZAV a učebnice:
počítačem jako psacím
- psaní na klávesnici všemi deseti a
strojem
naslepo
se seznámí s výukovým
- zvyšování přesnosti a rychlosti psaní
programem, přihlásí se do
- psaní podle přímého diktátu
sítě, volí individuální
- čtvrtletní práce a jejich opravy
postup
je schopen napsat
klasifikační program ve
výukovém programu ZAV,
absolvuje písemné práce
podle čtvrtletí
nacvičuje písmena na
střední a horní písmenné
řadě
nacvičuje písmena na
dolní písmenné řadě,
velká písmena, tečku,
pomlčku
nacvičuje písmena na
číselné řadě a zvyšuje
přesnost a rychlost psaní
nacvičuje psaní
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diakritických a
interpunkčních znamének
nacvičuje psaní číslic a
značek, zvyšuje rychlost a
přesnost
naučí se ovládat
numerickou klávesnici
píše podle diktátu
umí opsat text v cizím
jazyce

Ročník: kvarta
Výstupy
Žák:
- používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje
je, detekuje chyby, vyměňuje
spotřební
materiál);
- ví jak počítač ekologicky
likvidovat
- organizuje účelně data
- je si vědom možností a výhod,
ale i rizik
(zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana
dat před zničením, porušování
autorských

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

Práce s počítačem, operační systém,
soubory, adresářová struktura,
souhrnné cíle
- hardware, software, osobní počítač,
principy fungování, části, periferie
EV
- základní a aplikační programové vybavení
- operační systém, jeho nastavení
- data, soubor, složka, souborový manažer
- komprese dat
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím
a ochrany dat před zničením
- ochrana autorských práv
- algoritmizace

OSV
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práv) a omezení (zejména
- nápověda, manuál
technických
a technologických) spojených
s používáním
výpočetní techniky;
- aplikuje výše uvedené –
zejména aktivně
využívá prostředky zabezpečení
dat před
zneužitím a ochrany dat před
zničením;
- pracuje s prostředky správy
operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje
operační systém, nastavuje jeho
uživatelské
prostředí;
- orientuje se v běžném systému
– chápe
strukturu dat a možnosti jejich
uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání),
odlišuje a rozpoznává základní
typy
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vytváří, upravuje a uchovává
- textový procesor
strukturované
textové dokumenty (ovládá
typografická
pravidla, formátování, práce se
šablonami,
styly, objekty, tvoří tabulky,
grafy,)
- vytváří jednoduché
- software pro tvorbu prezentací
multimediální
dokumenty (tedy dokumenty
v nichž je
spojena textová, zvuková a
obrazová složka
informace) v některém vhodném
formátu
(HTML dokument, dokument
textového
procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu
prezentací
atp.);
- ovládá běžné práce
- tabulkový procesor
s tabulkovým
procesorem (editace,
matematické operace,
vyhledávání, tvorba grafu,
příprava pro tisk, tisk);
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- chápe specifika práce v síti
(včetně rizik),
využívá jejích možností a pracuje
s jejími
prostředky;
- komunikuje elektronickou
poštou, ovládá
i zaslání přílohy, či naopak její
přijetí
a následné otevření
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- počítačová síť, server, pracovní stanice
- e-mail,

OSV
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Dějepis

3.7.1. Charakteristika předmětu
Hodiny dějepisu předkládají žákům hlavní linie historického vývoje v globálním, národním i
regionálním měřítku, poukazují na události a významné osobnosti, které mají význam pro
hodnotovou orientaci mladého člověka. Pomáhají mu tak pochopit současné dění,
respektovat kulturní dědictví, objasnit vztahy mezi národy, citlivě reagovat na problémy mezi
náboženstvími a lidmi s rozdílným způsobem života.
Způsob výuky i přístup učitele by měl žáky motivovat k zájmu o historii, k pěstování vazeb
minulost – současnost, k evropanství i k multikulturalismu.
Na víceletém gymnáziu jsou výuce dějepisu věnovány dvě hodiny týdně od 1. do 7. ročníku,
ve čtyřletém gymnáziu dvě hodiny týdně po celou dobu studia, na SOŠ ekonomické dvě
hodiny týdně v prvním a druhém ročníku.
Studenti obou větví gymnázia si v posledních dvou ročnících studia mohou zvolit seminář
z dějepisu (2 hod/týden). Studenti s hlubokým zájmem o dějepis se mohou účastnit různých
soutěží a olympiád včetně SOČ.
Žáci by se měli naučit pracovat s informačními prameny, získávat z nich fakta a dále s nimi
pracovat, obhajovat a prosazovat závěry z nich vyvozené, a tak si budovat a rozšiřovat svůj
hodnotový žebříček.
Pro tyto cíle jsou využívány různé metody, mezi nejobvyklejší patří práce s učebnicí,
dějepisným atlasem, antologiemi dokumentů. Učitelé dále používají videopořady, referáty a
koreferáty, návštěvy muzea i historických památek.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické

oblasti

průřezových

témat

Osobnostní

a

sociální

výchova,

Výchova

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
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3.7.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Strategie odpovídají koncepci školy i skutečnosti , že škola se skládá z víceletého gymnázia,
čtyřletého gymnázia a dvouleté výuky dějepisu na SOŠ ekonomické.

Kompetence k učení
 Motivujeme žáky k učení, k používání informačních zdrojů (internet, školní knihovny,
tisk, odborná literatura).
 Vedeme žáky k samostatnosti při interpretaci pramenů a literatury.
 Připravujeme žáky na celoživotní vzdělávání , upozorňujeme na nutnost
přizpůsobovat se požadavkům trhu práce.
 Využíváme praktické příklady, abychom žáky motivovali k zájmu o dějepis a zdůraznili
vztah teorie a praxe.
 Poskytujeme žákům prostor k obhajobě vlastních názorů a postojů při interpretaci
historických faktů a k předvedení výsledů vlastní práce (seminární práce, referáty,
koreferáty, rešerše atd.).
 Učitelé osobním příkladem motivují žáky k učení (školení a semináře pro učitele,
sledování odborného i denního tisku, TV, rozhlasu, internetu a následné informování
žáků).
Kompetence k řešení problémů
 Zadáváme žákům podněty a problémy, porovnáváme s nimi různá řešení, učíme je
pracovat ve skupinách.
 Učíme žáky nebát se své fantazie, ale zároveň postupovat metodicky a logicky.
 Podporujeme používání pomůcek (map, atlasů, sbírek dokumentů, fotografií…) i
moderní techniky.
 Chceme po studentech, aby argumentovali na základě podkladů a důkazů.
 Podněcuje žáky k tomu, aby si všímali mezioborových vazeb, a tím i jediného proudu
poznání.
 Radíme se s žáky o mimoškolních aktivitách.
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Kompetence komunikativní
 Vedeme žáky ke zveřejňování svých názorů i výsledků své práce.
 Učíme žáky vážit si názoru ostatních a diskutovat s nimi.
 Umožňujeme využívání internetu a dalších školních zdrojů informací.
 Vysvětlujeme žákům klady prezentace pracovních výsledků .
 Motivujeme žáky k originálnímu, ale srozumitelnému projevu.
 Dbáme na kulturní a společenskou úroveň komunikace žáků.
Kompetence sociální a personální
 Vedeme žáky ke kooperaci se spolužáky, ke skupinové činnosti.
 Žádáme po žácích, aby kriticky hodnotili práci svou i jiných.
 Respektujeme individualitu druhých lidí a vedeme k tomu i žáky, využíváme příkladů
z historie.
 Využíváme různosti vloh, nadání, zájmů i zálib (např. při práci ve skupině, při zadávání
referátů).
 Podporujeme samostatnost, učíme žáky odpovědnosti, solidaritě, prosazování práv
svých i ostatních, ale i plnění vlastních povinností.
 Odsuzujeme projevy neslušnosti, šikany, extremismu apod.
Kompetence občanské
 Při charakteristice historického vývoje učitel i žáci zdůrazňují vývoj k občanství, plnění
občanských práv i povinností, zodpovědnost, toleranci, osobní angažovanost,
sebeúctu i úctu k lidem odlišné kultury, rasy, náboženství i zdravotního zařazení.
Kompetence pracovní
 Vedeme žáky ke kladnému poměru k práci, my učitelé jsme sami příkladem plnění
pracovních povinností.
 Učíme žáky používat vhodné historické prameny a literaturu, zdůrazňujeme vhodnost
didaktických modelů (grafy, bloková schémata, tabulky ).
 Učitelé mění o hodinách pracovní rytmus i prostředí, aby žáky naučili adaptovat se na
změněné pracovní prostředí.
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3.7.3. Osnovy

Ročník: prima
Výstupy
používání časové přímky
znalost periodizace dějin
chápání podstaty a smyslu historické
vědy
užívání zdrojů informací o historii
organizace regionálních pracovišť

znalost stádií vývoje člověka
sociální vývoj, dělba práce
znalost způsobů obživy
porozumění užití materiálů
chápání významu zemědělství
uvědomění různé rychlosti vývoje
regionů

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

Úvod do studia dějepisu
Co je historie

archivy
muzea

Prameny
Význam zkoumání dějin
Zdroje informací o dějinách
Periodizace, časová přímka
Pomocné vědy historické
Pravěk
Periodizace
Vznik a vývoj člověka
Doba kamenná: vývoj člověka, nástroje
Neolitická revoluce

knihovny
atlasy
regionální pracoviště

OSV- kooperace, socializace
EV – člověk a příroda
Zem – mapy
VV – pravěké umění

video, atlas
mapy

Doba bronzová
Doba železná, doba římská, stěhování
národů
Shrnutí učiva, opakování

chápání vazeb mezi vznikem civilizace a
přírodními podmínkami
Starověk
EV – člověk a příroda
Vznik státu, přírodní podmínky, společnost ZMP – mapy
podstata a druhy náboženství
Egypt
význam vzniku písma, kultury a věd
Sýrie a Palestina
Malá Asie
rysy společenské struktury

video, mapy
atlasy
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Mezopotámie
Indie, Čína
chápání demokracie
znalost vlivů řecké kultury na
evropskou civilizaci

vědomí vlastního občanství

Starověké Řecko

VV- antické umění

video

Přírodní podmínky

ZMP – mapy
CJL – eposy, mýty, báje,
pověsti
VDO – demokracie, tyranie
MKV – multikulturalismus

atlasy

VV – antické umění
ZMP – mapy
CJL – eposy, mýty, báje,
pověsti
CJL – řečnictví
VDO – demokracie, tyranie
EGS – sjednocování Evropy
- vliv impéria na raně
středověké státy

video
mapy

Vznik řecké civilizace: Kréta, Mykény
Temná staletí
Kolonizace
Sparta, Athény
Řecko-perské války
81Peloponéská válka
Umění, kultura
Alexandr Veliký, helénismus

poznání forem státní moci
význam vzniku křesťanství

Starověký Řím
Osídlení Itálie, Etruskové

zisk představy o skupinových zájmech
popis území impéria
srovnání barbarů a antické civilizace
rozdílnost vývoje Středomoří a Evropy

Republika
Vznik Římské říše
Pád republiky
Vznik císařství
Vrchol císařství
Pozdní císařství
Pád impéria

mapy

atlasy
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Ročník: sekunda
Výstupy
popis etnických změn a vzniku států
pochopení významu christianizace
porovnání Západu, arabského světa,
Slovanů
objasnění situace na našem území,
evropské vazby

vymezení sociální struktury
reprodukce sporů mezi světskou a
církevní mocí

podstata a příklady románské kultury

porovnání Západu, arabského světa

Učivo
Středověk
Raný středověk
Vytváření středověké Evropy
Byzanc
Arabové
Křesťanství
Říše Franků
Sámova říše
Velkomoravská říše
Počátky českého státu
Uherský stát
Kyjevská Rus
Státy jižních Slovanů
Státy střední Evropy
Vikingové
Křížové výpravy
Vrchol českého státu
Románská kultura
Vrcholný a pozdní středověk

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Zem - mapy
VV - románská kultura
VV - kultura Byzance, arabská
kultura
CJL - latinské písemnictví a
počátky
literatur v národních jazycích,
zvláště
v české
VDO - učení o trojím lidu,
absolutismus
OSV - náboženství dnes,
tolerance
EGS - idea Svaté říše
MKV - Židé v dějinách
EV - středověké zemědělství

ZMP - mapy

Poznámky
atlasy
mapy
video
muzeum

atlasy
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Slované
objasnění situace na našem území
vymezení sociální struktury
rozkrytí příčin sporů mezi státy
rozkrytí příčin sociálních rozporů
pochopení snah o reformu církve a
významu husitství pro naše země

příklady gotického umění

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Život zemědělců
Města
Český stát za posledních Přemyslovců
Sociální rozpory
Boj Anglie Francie
Mongolové
Uherský stát
Gotika
Lucemburkové na českém trůně
Doba předhusitská
Jan Hus

CJL - literatura
VDO - antická demokracie
OSV - náboženství dnes,
tolerance

mapy
video
muzeum

VV, HV - gotika, renesance
MKV - sociální utopie
CJL - literatura v době
husitské

Husitství
Pád Byzance, turecká expanze
Španělsko
vysvětlení důvodů k obratu k antickým
ideálům, rozpoznání základních rysů
renesance
Jagellonci na českém trůně
Shrnutí, opakování
Raný novověk
popis průběhu zámořských objevů,
jejich výsledků a důsledků
Zámořské objevy
objasnění rozporů v Evropě a jejich
příčin
Ekonomika 16. století
objasnění pozic českého státu
v monarchii
Reformace a německá selská válka
charakteristika cílů absolutismu a
stavovství
Šíření protireformace

CJL - česká renesanční literatura
BIO, CHEM- renesanční věda
FYZ , MAT - renesanční věda
atlasy
ZMP – mapy, MKV - význam
zámořských objevů

mapy
video

VDO - náboženské tolerance
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rozkrytí příčin třicetileté války
význam konstituční monarchie
pro demokratizaci Evropy

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Nástup Habsburků na český trůn
Česká kultura v 16. století
Vývoj v Rusku
Nizozemská revoluce
Boj českých stavů proti Habsburkům
Třicetiletá válka
České stavovské povstání
Počátky kapitalismu
Shrnutí, opakování

OSV - náboženství dnes,
tolerance
EGS - multikulturalismus
MV - renesanční řečnictví

Ročník: tercie
Výstupy

vysvětlení podstaty tržní ekonomiky
porovnání vývoje v různých zemích
posouzení a zhodnocení významu VFR
pochopení vzniku politických ideologií
porovnávání vývoje v Evropě a
v Čechách
vysvětlení rozdílného tempa vývoje
posouzení kulturního vývoje, znalost
příkladů
srovnání Itálie a Německa a jejich role
ve světě

Učivo
Úvod do studia, opakování
Novověk
Ekonomický vývoj po roce 1650
Anglická revoluce

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Absolutismus ve Francii
Vývoj Ruska a Pruska

Zem - mapy
VV - umělecké směry
CJL - národní obrození,
čeština
HV - umělecké směry

Naše země po třicetileté válce
Baroko, rokoko, klasicismus

OSV - osvícenství, demokracie
politologie

Osvícenství

VDO - dtto, význam vniku ČSR
EGS - kolonialismus,
globalizace
MKV - průmyslová revoluce
EV dopady průmyslu na ŽP

Vznik USA
Průmyslová revoluce

atlasy
mapy
video
diskuse
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Francouzská revoluce a napoleonské války
Šíření průmyslové revoluce
Rozvoj vědy
Myšlení o společnosti
Revoluční hnutí v Evropě
Romantismus
Habsburská monarchie v první polovině
19. st.
České národní obrození
Revoluce 1848-49
Rozmach průmyslové revoluce
Sjednocení Itálie a Německa
Carské Rusko
Občanská válka v USA
Vznik Rakousko-Uherska
Vývoj českých zemí
Vývoj světa a Evropy před světovou válkou
České dějiny do roku 1914
Světová válka, vznik ČSR
Shrnutí, opakování
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Ročník: kvarta
Výstupy
prokázání pochopení podstaty
současného světa s kořeny v dějinách
20. století
vysvětlení důvodů ekonomické a
vojenské integrace Západu a Evropy
objasnění vzniku studené války
pochopení vývoje ČR v evropských
vazbách
rozkrytí příčin, průběhu, výsledků a
důsledků obou světových válek

podstata nových politických ideologií
zhodnocení problémů demokracie
porozumění problémům lidských práv

Učivo
Úvod do studia, opakování
Moderní doba
Vývoj Evropy a světa 1918-1939
Československé dějiny 1918-1939

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

ZMP - mapy
VV , HV - umění

atlasy
mapy

Druhá světová válka
Naše země za 2. světové války
Svět po roce 1945
Studená válka, dekolonizace, integrace
Západu

CJL - obraz století v literatuře video
OV - politologie
diskuse
AJ - termíny studené války
referáty

Vývoj sovětského bloku

EGS - integrace Evropy
MKV - třetí svět, sociální
problémy
EV - globalizace, ekologie
MV - role propagandy a sděl.
prostředků v demokracii a
totalitních systémech

Naše dějiny po roce 1945
Období do roku 1948
Padesátá léta, destalinizace, rok 1968
Období 70. a 80. let
Listopadová revoluce
Vznik ČR
Vývoj po roce 1993, problémy
demokratizace,
ekonomické transformace a integrace
Shrnutí, opakování

OSV, VDO - totalitní režimy
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3.8.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Občanská výchova

3.8.1. Charakteristika předmětu
Jedním ze základních cílů vyučovacího předmětu je postupné formování a rozvíjení
občanského profilu žáků. Žák by se měl naučit orientovat ve významných okolnostech
společenského života. Předmět se snaží formovat vnitřních postoje žáků k důležitým
oblastem lidského života ve společnosti i k vědomí odpovědnosti za vlastní život. Významná
pozornost je věnována sebepoznávání. Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu,
aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. Týdenní časová dotace pro třídy primu až kvartu
je jedna vyučovací hodina týdně.
Výuka probíhá ve třídách, podle potřeby bývá využívána multimediální učebna vybavená
počítači. Ve třídách tercii a kvartě je součástí vzdělávacího obsahu obsah vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce, tematický okruh Svět práce.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické

oblasti

průřezových

témat

Osobnostní

a

sociální

výchova,

Výchova

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Součástí je i obsah
předmětu Výchova ke zdraví.

3.8.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují
získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
 žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry - postupem vedení žáků
k ověřování důsledků
 poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci
 zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
 žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat
s nimi a umí nalézt řešení
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 žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí - postupem kladení
otevřených otázek


přístup k potřebným pomůckám

Kompetence komunikativní
 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
 žáci komunikují na odpovídající úrovni
 žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie, postup: zájem o náměty,
názory, zkušenosti žáků
 vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
 podněcování žáků k argumentaci
 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
 žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,
 žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
 žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních, postup: hodnocení žáků způsobem,
který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské
 žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
 žáci respektují názory ostatních
 žáci si formují volní a charakterové rysy
 žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace, postup: vyžadování dodržování
pravidel slušného chování
 vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní
 žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce, postup: dodávání
sebedůvěry
 napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
 vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
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3.8.3. Osnovy
Ročník: prima
Výstupy
- umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty

Učivo

- umí vysvětlit původ a způsoby dodržování
svátků

Člověk v rytmu času
- kalendář, letopočty, cyklus přírody
- svátky

- spolupracuje ve skupině a přebírá
odpovědnost za společné úkoly, činnosti či
práce
- vysvětlí pojem domova z hlediska své
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti

Místo, kde žijeme
- lidské činnosti, spolupráce lidí
- obec, obecní zřízení, životní prostředí

- uvede příklady prvků, které člověku
pomáhají vytvořit si osobní vztah ke svému
domovu a jeho okolí

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
Zem

Poznámky

Projekt: Náš kalendář

Rodinný život – pojem domov
- prostředí domova
- bydliště a jeho okolí
- sousedé, hosté

- vysvětlí význam vztahů mezi členy rodiny
(vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
dítěte
- rozpozná možné příčiny rodinných problémů Rodina
- postavení jedince v rodině, role členů
a uvede vhodné způsoby řešení
rodiny,
funkce a vývoj rodiny, komunikace
popíše, do kterých důležitých oblastí rodina
v rodině, manželství
- vztahy v rodině, rodinné problémy
- úplná a neúplná rodina, náhradní rodinná
péče, pomoc na dálku

Dej - historické hledisko domov

OSV- osobnostní rozvoj
sociální rozvoj

VkZ – mezilidské vztahy

Projekt: Rodokmen
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Výstupy
- pozná státní symboly
- připraví referát o jedné vybrané osobnosti

- uvede příklady památných míst obce
- chová se šetrně ke kulturním památkám a
přírodním objektům

- rozlišuje práva a povinnosti, zná základní
lidská práva
- vytváří si postoj k toleranci a respektu
- uvědomuje si význam vzdělání
- navrhuje způsoby řešení konfliktů
- uvědomuje si význam volnočasových aktivit,
včetně aktivity souvisejících se silničním
provozem
- rozpozná vhodné lokality k uskutečnění
těchto volnočasových aktivit, konkretizuje je
v okolí školy nebo svého bydliště
- objasňuje nebezpečí spojená s krizovými
situacemi – problematika šikany
- vyhledá kontakty na zařízení pro pomoc
v krizi

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,

Poznámky

Má vlast
- mateřský jazyk, státní symboly
CEJ - literatura
- život v regionech
VV, HV, DEJ – slavné osobnosti
- Česká republika – demokratický právní stát
- co nás proslavilo
Projekt – moje obec
Z historie
ZEM – dokáže nalézt na mapě
- památná a významná místa naší země,
významná místa naší země
Praha
- významné osobnosti bydliště
EGS
- naši prezidenti
MKV - kulturní diference
- lidské vztahy
Miniúvod do lidských práv
- všichni jsme lidé
- první krok k lidským právům
- moje práva, tvoje práva
Život ve škole
- pravidla ve škole, školní řád, umění učit se, OSV
záznam o svém volném čase a jeho náplni
- volnočasové aktivity související se silničním
provozem
VkZ
Osobní bezpečí
- způsoby chování v krizových situacích
- dětská krizová centra
- šikana, linky důvěry

OSV
MV
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Výstupy
- zná zásady první pomoci (i jako účastník
silničního provozu)
- zná pravidla bezpečného a ohleduplného
chování na chodníku i při pohybu na silnici
(chodec, cyklista)
- pozná odpovídající dopravní značky

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Učivo
První pomoc
Dopravní výchova
- přecházení vozovky, křižovatky, cesta
dopravními prostředky
- dopravní značky

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
MDV
VkZ – první pomoc
DV

Poznámky
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Ročník: sekunda
Výstupy

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
OSV, VkZ – mezilidské vztahy
- dějepis, český jazyk,
přírodopis, zeměpis

- objasní pojem rodina
- rozlišuje záměrné a nezáměrné působení

Život mezi lidmi - vliv rodiny, role ve škole,
mezi vrstevníky, komunikace a média

- porozumí základním pojmům
- snaží se poznat jiné kultury a porozumět
odlišnostem
- dokáže ocenit krásy naší vlasti
- aktivně přistupuje k ochraně životního
prostředí
- váží si přírodního bohatství naší vlasti a
aktivně ji chrání

Člověk a kultura – kultura, umění, krása
kolem nás, víra a náboženství, nejstarší
formy náboženství
- slušnost pro každý den
Přírodní a kulturní bohatství - krásy naší
země, architektonické styly, ochrana
přírodního a kulturního bohatství

OSV
EV

- dokáže se rozhodnout, jak vhodně nakládat
s penězi; vysvětlí, k čemu slouží bankovní
účet; uvede příklady hotovostního a
bezhotovostního placení
- popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy
státu a do kterých důležitých oblastí stát
směřuje své výdaje
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování
k veřejnému majetku a vysvětlí, jak lze proti
němu aktivně vystupovat

Majetek v našem životě - hospodaření
s penězi
- majetek, vlastnictví
- ochrana majetku
- naše potřeby

Finanční gramotnost

Řízení společnosti - typy státu, historie,
princip voleb, rozdělení státní moci, právo a

MV

- rozpozná typy států, druhy moci, orientuje

Poznámky

Projekt: Osobnost, dílo, místo,
které nás proslavilo
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Výstupy
se v Základní listině práv a svobod a
v základních právech a povinnostech občana
našeho státu
- rozpozná typy států, druhy moci, orientuje
se v Základní listině práv a svobod a
v základních právech a povinnostech občana
našeho státu
- uvědomuje si potřebu vzájemné spolupráce
mezi zeměmi
- rozpoznává netolerantní projevy v chování
lidí
- zajímá se o dění ve světě
- chápe a dokáže aplikovat pravidla
bezpečného chování účastníků silničního
provozu (chodec, cyklista)
- zná základní lidská práva a uplatňuje je
v reálných situacích
- posuzuje svá vlastní práva a práva jiných a
respektuje je

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,

Poznámky

morálka
- cesta k demokracii

Svět kolem nás – spolupráce mezi zeměmi
EU
- tolerance k národnostním menšinám
- ochrana obyvatel za mimořádných situací
- bezpečné sportování (včetně situací
v silničním provozu)

EGS
MKV

Lidská práva – rovnost a nerovnost,
svoboda a autorita, Všeobecná deklarace
lidských práv
- morálka a mravnost

EGS
VDO

OSV
VkZ
DV
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Ročník: tercie
Výstupy
- umí formulovat své představy o budoucnosti
- vnímá změny v chování dospívajícího člověka
- charakterizuje odpovědné sexuální chování;
rozumí rizikům neodpovědného chování
v oblasti sexuality na elektronických médiích

Osobnost – problematika dospívání,
sexuálního chování,
- hledání role ve společnosti
- Já a moje já, jaký jsem, co dokážu

- uvědomuje si činnost smyslových orgánů
- procvičuje různé druhy paměti
- využívá poznatků při vlastním učení

Psychické procesy a stavy
- jak poznávám a vnímám
- podobnost a odlišnost lidí
- Pamatuješ si?
- Myslím, tedy jsem.
- jak prožíváš své city

- vnímá problematiku partnerského soužití
- uvede příklady příčin a situací, v nichž
mohou mezi lidmi vznikat vzájemné neshody a
konflikty
- uvědomí si význam přátelství v životě
člověka
- uplatňuje vhodné způsoby komunikace
v různých životních situacích

- vysvětlí základní funkce a principy dělby
práce a zná hodnotu peněz
- dokáže sestavit osobní rozpočet
- dokáže vysvětlit podstatu fungování trhu
zboží a práce, odhalit klamavou slevu

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Učivo

Člověk v sociálních vztazích
- vztahy mezi lidmi
- Umím se přiměřeně prosazovat?
- stres
- konflikt a jeho řešení
- zdravý způsob života

Hospodaření
- hodnota peněz, osobní rozpočet, životní
hodnoty, ceny služeb a statků, potřeby a
omezené zdroje
- není cena jako cena
- peníze nerostou na stromech

Poznámky

OSV
MKV
VkZ

biologie, OSV
dějepis

OSV
VkZ

Finanční gramotnost
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Výstupy
- dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a
morálními normami
- chápe význam dodržování pravidel v životě
člověka a zodpovědného chování v běžném
životě

- dokáže vyhledat příslušné právní normy
- zná Ústavu ČR a umí v ní hledat informace
- uvědomuje si důležitost Ústavy ČR
- zajímá se o aktuální dění v EU
- rozlišuje principy levicových a pravicových
politických stran

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Učivo

Právní minimum
- systém práva, pravidla kolem nás
OSV
- právní vztahy
- zodpovědné chování a odpovědnost
EGS, VDO, OSV, MV
v běžném životě (včetně situací v silničním DV
provozu)
Základy práva v ČR
- ústavní zákony, státní symboly, moc
zákonodárná, výkonná a soudní, EU a
právo
- Listina základních práv a svobod
- politika

Poznámky
Beseda
s odborníkem
(záchranář,
policista)

OSV, MV
VkZ
MV
EGS
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Ročník: kvarta
Výstupy

Učivo

- dokáže popsat, kdo je občanem obce či státu
- uvědomí si, jak obec přispívá ke zkvalitnění
života svých občanů
- dokáže zjistit nebo vyřídit konkrétní
záležitost a slušně vystupovat na úřadě
- dokáže popsat, kdo je občanem ČR a ví, jak je
možné české občanství získat
- dokáže popsat příběh imigranta v ČR
- získá větší zájem o evropské záležitosti a
uvědomí si přínosy i nevýhody plynoucí
z členství v EU
- popíše a uvědomí si rozdíly mezi aktivním a
pasivním občanem

Občanství aneb kam patřím, kde jsem
doma
- občanem své obce

- chápe potřebu znalosti občanského práva
- přiměřeně uplatňuje svá vlastnická práva a
respektuje tato práva druhých
- uvede legální a nelegální způsoby zacházení
s předměty autorského práva a chápe, že za
jeho porušování může být potrestán
- zdůvodní, kdo a proč je zodpovědný za škodu
- předchází hrozícím škodám
- zná rozdíly mezi právními a morálními
normami, orgány právní ochrany a jejich
působnost
- respektuje pravidla i jejich vynucování
pověřenými orgány

Občan a právo
- odvětví práva v ČR

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV
EGS
VDO

Poznámky
Beseda na
Městském
úřadě

- Náš úředník, náš pán?
ZEM, DEJ
- občanem svého státu
- občanem EU
- občan nebo ovčan?

MKV
- lidské vztahy
- princip sociálního smíru a
solidarity

VDO
OSV

- občanské právo v systému práva
- vlastnictví a ochrana majetku

- uzavírání smluv

- povinnost k náhradě škody
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Výstupy
- ví, co je správní řízení a jak probíhá
- vyjmenuje příklady trestných činů, rozlišuje
nedbalost a úmyslné trestné činy
- jedná uváženě a v souladu se zákonem
- zná rozdíly mezi trestáním dospělých a
mladistvých
- dodržuje pravidla a uvědomuje si rizika jejich
porušování
- uvede, čím se zabývá občanské soudní řízení
a jak probíhá
- uvědomuje ji autoritu soudů

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Učivo
Právní ochrana
- orgány právní ochrany a sankce
- správní řízení, přestupky, trestní právo a
trestné činy, trestní řízení

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV
DV
VDO

Poznámky
Beseda
s odborníkem
(policista)

- trestní právo – mladiství a děti mladší 15
let
- občanské soudní řízení

Volba povolání
- rozpozná své pracovní a studijní předpoklady - správná volba
- na příkladech vyloží, co je rozhodující pro
- každé povolání si žádá své
volbu vhodné profesí
- upevní si znalosti psaní žádosti a životopisu - první brigáda, první zaměstnání
- uvědomuje si přínos a důležitost práce
- zná právní úpravu dohody o provedení práce - brigáda a právo
- zná základní pojmy pracovního práva, zná
povinné náležitosti pracovní smlouvy,
vyžaduje dodržování práv zaměstnance a plní - pracovní smlouva
své pracovní povinnosti
Hospodaření
- vysvětlí a popíše úlohu státu v ekonomice
- stát a národní hospodářství, státní
- vysvětlí, co tvoří příjmy a výdaje státního
rozpočet
rozpočtu
- vyjmenuje příklady, jak stát pomáhá lidem a - záchytná sociální síť, kterou pomáhá stát
chápe významu a potřebu solidarity

OSV
VDO

OSV

Finanční gramotnost
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Výstupy
- uvede příklady bankovních služeb, vysvětlí
k čemu slouží bankovní účet a jak ho založit
- ví, co je půjčka a úroky z půjčky a umí
spočítat výši splátek při půjčce
- porovná podnikání se zaměstnáním
- zamýšlí se nad významem manželství a
rodiny
- respektuje rozhodnutí druhých a jejich styl
života
- zamýšlí se nad různými výchovnými modely

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Učivo
- banky a bankovnictví

Poznámky

- nejen stát hospodaří
- právní subjekty podnikání
Rodina a zákony
- rodina, rodiče a děti

Globální svět
- dokáže vyjmenovat některé lokální i globální - vybrané globální problémy
problémy současného světa a pocítí
- rozvojové cíle tisíciletí
zodpovědnost za něj
- zamyslí se nad příčinami globál. problémů
- dokáže popsat, jak ČR pomáhá v zahraničí
- uvědomuje si, že sám může přispět ke
zmírnění některých globálních problémů
- dokáže vysvětlit pojem prokrastinace a
osobní vize a chápe, že bez osobní vize může
těžko něčeho dosáhnout

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV

Životní perspektivy

OSV

ZEM
DEJ
VkZ
EV
EGS
MKV

OSV

98

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

3.9.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Fyzika

3.9.1. Charakteristika předmětu
Obsahové vymezení:
Tento předmět pomáhá žákovi uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a vesmíru.
Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných systémů.
Tím v něm probouzí schopnost myšlení a podněcuje touhu po hlubším poznání. Nacházením
odpovědí nabízí žákovi prožitek řádu a smyslu. Učí ho souběžně používat empirické i
teoretické prostředky poznání. Žák si osvojuje schopnost soustavně a objektivně pozorovat,
provést měření, ve vhodné míře abstrahovat, formulovat hypotézu a vytvořit model. Pěstuje
v něm potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace.
Týdenní hodinová dotace předmětu fyzika je uvedena v následující tabulce:
Ročník prima sekunda tercie kvarta
hod

2 + 1/2 2 + 1/3 1 + 1/3 2 + 2/3

Ve třídě prima probíhá jedna vyučovací hodina jednou za čtrnáct dní jako praktické cvičení.
Ve třídách sekunda, tercie a kvarta je praktické cvičení jednou během tří týdnů.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Environmentální
výchova.

3.9.2. Výchovné a vzdělávací strategie
K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, jak je definuje RVPZV, volí předmět fyzika
strategie, pro něž je typická modernost, otevřenost, menší náročnost a širší pohled na smysl
výuky. Snahou je učinit tradičně spíše obtížný předmět přístupnějším tak, aby podněcoval
zájem většího počtu žáků. Předmět fyzika je zřetelněji začleněn do širšího proudu směřování
školy, pro něž bude ve vztahu k žákovi typický důraz na rozvoj klíčových kompetencí spíše
než úzké odbornosti.
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Kompetence k učení - učitel


ukázkami konkrétních technických aplikací matematické přesnosti a spolehlivosti a
podněcováním žáka k vlastním jednoduchým výpočtům motivuje jej k osvojení si
základů kvantitativní gramotnosti



uchopováním žákovy denní reality z fyzikálního pohledu rozšiřuje jeho obzor
o znalosti a dovednosti technické a fyzikální, podněcuje jeho zvídavost a rozšiřuje
jeho poznávací potenciál



vede žáka k práci s nejrůznějšími zdroji informace a informačními technologiemi



kombinací otázek a úloh různé složitosti a délky řešení včetně krátkých numerických
výpočtů zpaměti posiluje žákovu schopnost soustředit se



srovnáváním dat z různě věrohodných zdrojů učí žáka ověřovat si data a vede ho
k opatrnému a kritickému pohledu na zdroje informací



trvalou připomínkou otevřenosti vědeckých faktů a podporou skupinové práce
probouzí v žákovi touhu po pravdě a pravdivosti obecně



poukazuje na omezenost modelových situací a složitost skutečnosti



opakovanými poukazy na formální podobnost objevovaných vztahů vede žáka
k samostatnému nalézání souvislostí

Kompetence k řešení problémů - učitel


trvalým navozováním fyzikálních problémů buduje v žákovi pozitivní přístup
k problémovým situacím obecně a vede jej ke strukturaci problému



učí odlišit podstatné od nepodstatného



rozvíjí logické myšlení



kde je to možné, podněcuje žáka k odhadování výsledku, učí jej řádovému, hrubému
odhadu



vstřícným postojem k odpovědím podporuje žáka v hledání řešení rozmanitými
cestami a rozšiřuje jeho rejstřík technik, jak se řešení dobrat



cení intuitivní přístupy, podporuje je odkazy k podobné povaze některých objevů a
zásadně nechává žákům pootevřený prostor pro nápad



systematicky učí žáka nahradit reálnou situaci zjednodušeným modelem



vede žáka k práci s chybou
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trvale žáka vede k přísnému rozlišení modelu od reality, upozorňuje ho na úskalí
spojená s úzce vědeckým pohledem na svět

Kompetence komunikativní - učitel


posilováním prvků soustředěné skupinové práce vede žáky k zážitku věcné, efektivní,
neemotivní komunikace



věcným a nezaujatým hodnocením žákovských vstupů a vyjádření vede žáka důsledně
ke korektnímu zacházení s vědeckou informací tak, aby se učil vědeckému sdělení
elementárně porozumět, popř. je nezkresleně tlumočit



pomáhá žákovi osvojovat si návyk vyjadřovat se korektně a věcně, uvážlivě zacházet
s číselnými údaji a vždy za ně ručit znalostí míry jejich přesnosti



trvalými poukazy na přibližnost vědeckého poznání a povinnost testovat a vyvracet
vědecké hypotézy učí žáka chápat i diskusi jako příležitost spíše nalézt nedostatky ve
vlastním úhlu pohledu než dokazovat svůj názor



ceněním (i chybných) kritických poznámek, vyzdvižením oprávněnosti námitek žáků
v konkrétních situacích učí žáka nediskvalifikovat předem chybující a obecně vnímat
všechny účastníky diskuse ne jako protivníky ohrožující jeho pravdu, nýbrž jako
partnery, kteří jej obohacují a s nimiž se nenásilně a v příznivé atmosféře dobírá
pohledu obecnějšího a úplnějšího

Kompetence sociální a personální - učitel


upozorňuje na přesah základních fyzikálních zákonů a jejich vztah k osobnímu
lidskému hledání a dotazování



častým pobytem ve fyzikální situaci „nevychází“ vede žáka k pozitivnímu přístupu
k obtížím coby přirozeným jevům



seznamuje žáka se zkušeností, že život vždy přesahuje osobní modelovou představu



vedle vědomí sebe sama, vede žáky skrze společné aktivity (práce ve skupinách,
sdílení experimentálních dat, prezentace) k silnému prožitku smyslu týmové práce



oceněním schopnosti žáka alespoň elementárně se orientovat v dosud neznámém
(totiž fyzikálním) myšlenkovém prostředí v něm posiluje hrdost nad výsledky
vlastního duševního úsilí
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rozborem chyb v řešení posiluje v žákovi vědomí, že omyl je přirozený



využívá celou škálu hodnocení v korektním a přátelském prostředí, pomáhá mu učit
se vnímat rozmanitost a odlišnost jako přirozený rys života

Kompetence občanské - učitel


vede žáka k osvojení si úkolu a povinnosti coby přirozené a neobtěžující součásti
života



nácvikem číselných odhadů a výpočtů a odhadů chyby výsledku vede žáka k návyku
osobního ručení za vlastní výsledek, postoj a názor



trvalým pobytem v prostředí otázky a problému pomáhá žákovi zvykat si na postoj
otevřený, nebojácný a tolerantní a na umění spíše než „na straně vzniklého
problému“ stát vždy „na straně jeho řešení“

Kompetence pracovní - učitel


umožní žákovi pracovat s nejrůznějšími pomůckami a přístroji v rámci laboratorních
prací a tím posiluje jeho zručnost



dbá na dodržování bezpečnosti při experimentálních činnostech, a tak dbá o ochranu
jeho zdraví při práci



důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržování pracovních povinností vytváří
pocit zodpovědnosti



zadává a kontroluje dlouhodobější a domácí práce, a tím připravuje žáky na
soustavnou práci



oceněním samostatné i skupinové práce pěstuje v žáku pozitivní vztah k čestnému a
úspěšnému podnikání
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3.9.3. Osnovy

Ročník: prima
Výstupy

Učivo

změří vhodně zvolenými měřidly některé měřené veličiny – délka, objem,
důležité fyzikální veličiny charakterizující hmotnost, teplota a její změna, čas
látky a tělesa
předpoví, jak se změní délka či objem
tepelná roztažnost - teploměry
tělesa při dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi
hustota látky, výpočet
hustotou, hmotností a objemem při
řešení praktických problémů
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
druhy pohybů
vzhledem k jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení
problémů a úloh vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u rovnoměrného
pohybu těles
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici

výpočet dráhy, rychlosti, času

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

OSV – rozvoj schopností poznávání
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV - komunikace
OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje
Matematika,
OSV – kooperace, kompetice

síla - jednotky
druhy sil, zakreslení sil, součet a rozdíl sil Matematika
stejného a opačného směru
OSV - kreativita
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využívá Newtonovy zákony pro
objasňování či předvídání změn pohybu
těles při působení stálé výsledné síly
v jednoduchých situacích

Newtonovy zákony

OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje

aplikuje poznatky o otáčivých účincích
síly při řešení praktických problémů

páka, kladka, výpočty

OSV - komunikace

Ročník: sekunda
Výstupy

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

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

Tlak tlaková síla, tlak, přenášení tlaku
v pevných látkách, Tlak v kapalinách,
hydrostatický tlak a jeho výpočet,
spojené nádoby

předpoví z analýzy sil působících na
těleso v klidné tekutině chování tělesa
v ní

Působení vnější tlakové síly na kapalinu,
vztlaková síla, její výpočet, plování tělesa, OSV - komunikace
hustoměr

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

Odraz světla, zákon odrazu, zobrazení na
Matematika – zobrazení
rovinném zrcadle, kulová zrcadla,
EV – Lidské aktivity a problémy
zobrazení kulovými zrcadly
životního prostředí
OSV – kooperace, kompetice
Lom světla, zákon lomu, čočky, zobrazení OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje
spojkou, rozptylkou, oko, lupa,
OSV – rozvoj schopností poznávání
mikroskop, dalekohled, fotoaparát

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

Poznámky

OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje
EV – základní podmínky života
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Ročník: tercie
Výstupy
určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu
energie tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a časem

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Mechanická práce, energie

OSV – rozvoj schopností poznávání

Mechanický výkon

OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje

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

Přeměny mechanické energie

EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EV – základní podmínky života

využívá poznatků o elektrickém poli
k vysvětlení každodenních
elektrostatických dějů

Elektrický náboj, elektrické pole

OSV - komunikace

Poznámky

Ročník: kvarta
Výstupy

Učivo

sestaví správně podle schématu
Elektrický proud, elektrické napětí,
elektrický obvod a analyzuje správně
jednoduchý elektrický obvod
schéma reálného obvodu
rozliší stejnosměrný proud od střídavého Voltmetr, ampérmetr
a změří elektrický proud a napětí

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

OSV – rozvoj schopností poznávání
OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje
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rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu
při řešení praktických problémů
využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku
s proudem a o vlivu změny
magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
určí v jednoduchých případech teplo
přijaté či odevzdané tělesem
zhodnotí výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Vodiče a nevodiče elektrického proudu

Chemie

Sériové a paralelní zapojení, práce, výkon
OSV – kooperace, kompetice
elektrického proudu
Magnet, magnetické pole, souvislost
elektřina - magnetismus, výroba
elektrické energie
Teplo, vnitřní energie tělesa

Způsoby získávání energie

OSV – řešení problémů, hodnoty,
postoje
Chemie
OSV - komunikace
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
Zvuk, periodické kmitavé děje, šíření
kvalitativně analyzuje příhodnost daného kmitavého pohybu prostředím - vlnění
prostředí pro šíření zvuku

EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

OSV - komunikace

Hlasitost zvuku

objasní (kvalitativně) pomocí poznatků
Sluneční soustava, pohyby ve Sluneční
o gravitačních silách pohyb planet kolem soustavě
Slunce a měsíců planet kolem planet

EV – základní podmínky života
OSV - komunikace

odliší hvězdu od planety na základě jejich Tělesa Sluneční soustavy a Vesmíru
vlastností

EV – základní podmínky života
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3.10.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Chemie

3.10.1.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího
oboru Chemie a dále z tematického okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (RVP ZV) a tematického okruhu Práce s laboratorní
technikou vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.
Chemie pro nižší stupeň gymnázia (prima až kvarta) má umožnit žákům vytvoření
základních představ o stavbě látek a jejich přeměnách, zároveň i aplikaci v běžném životě.
Žáci získají také praktické dovednosti a zručnost při práci v chemické laboratoři, jsou
seznámeni se základními bezpečnostními pravidly a striktně je dodržují.
Základní formou výuky je výklad často doplňovaný demonstračními pokusy. To vše je
zpřesňováno ukázkami z internetu, videem, referáty a prezentacemi s případnými
exkurzemi. Chemie se vyučuje od sekundy do oktávy.
Hodinové týdenní dotace:

Sekunda 1 + 1/3 h
Tercie 2 + 1/3 h
Kvarta 2 + 1/3 h

Hodiny chemie se vyučují většinou v odborné učebně chemie a jen výjimečně
v kmenových třídách. Odborná učebna je vybavena videem, meotarem, velkou nástěnnou
periodickou tabulkou. Dále je zde přívod plynu a vody, což je podmínka k tomu, aby se
zde mohly provádět demonstrační pokusy. Půlené hodiny (třída je dělená na polovinu)
jsou většinou využívány na laboratorní cvičení, která probíhají v dobře vybavené
chemické laboratoři.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Environmentální
výchova.
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3.10.2.
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Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení – učitel:


klade žákům jasně formulované otázky



vede žáky k používání správné terminologie a symboliky



vede žáky k využívání odborné literatury, internetu...



vede žáky k prezentaci své práce (za použití různých informačních zdrojů – viz
předchozí bod)

Kompetence k řešení problémů – učitel:


klade důkaz na argumentaci podloženou důkazy



podporuje řešení problémů s mezioborovým přesahem



zadává žákům problémové úlohy a důsledně dohlíží na jejich řešení



pomáhá žáky směrovat ke správným zdrojům informací potřebných k řešení
zadaných problémů

Kompetence komunikativní – učitel:


v průběhu hodin (i laboratorních cvičení) vytváří podmínky pro vzájemnou
komunikaci (otevřeně s žáky komunikuje)



vede žáky k souvislému a dobře formulovanému projevu



problémové úlohy zadává tak, aby žáci museli při jejich plnění kombinovat různé
komunikační zdroje

Kompetence sociální a personální – učitel


zadává žákům skupinovou práci a vytváří podmínky, které každému umožní zapojit
se do činnosti



vede žáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů



věnuje se jak mimořádně nadaným žákům, tak i slabším studentům



individuální přístup



při práci s nebezpečnými chemickými látkami vede žáky k ochraně zdraví



pomáhá svým výkladem k vytvoření návyků zdravého životního stylu (především
v oblasti stravování)
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Kompetence občanské – učitel


vede žáky k ekologickému myšlení (př. třídění odpadu...)



je pro žáky příkladem ve vztahu k přírodě



opakovaně upozorňuje žáky na pravidla bezpečnosti při zacházení s chemickými
látkami



vede žáky k odmítavému postoji k drogám a návykovým látkám

Kompetence pracovní – učitel


vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí
studium (resp. povolání)



vede žáky k bezpečnému ovládání laboratorní techniky při práci v chemii.
laboratoři



důsledně dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti při práci v laboratoři.
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3.10.3.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Osnovy

Ročník: sekunda
Výstupy
Žák
- zařadí chemii mezi přírodní vědy
- uvede, čím se chemie zabývá
- rozliší fyzikální tělesa a látky
- rozpozná u běžně známých dějů, zda
dochází k přeměnám látek

Učivo
Úvod do chemie
vymezení předmětu chemie
látky a tělesa
chemické děje
chemická výroba

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
opakování Fyz

Poznámky

EV - vztah člověka k prostředí

- uvede příklady chemické výroby ve
svém okolí, zhodnotí význam i rizika
pro obyvatele v okolí chemických
závodů
Žák
- uvede fyzikální a chemické vlastnosti
látek
- rozliší známé látky podle různých
vlastností
- rozpozná skupenství látek a jejich
změny
- vyhledá v tabulkách hodnoty hustoty a
teploty varu u vybraných látek

Vlastnosti látek
barva, skupenství, rozpustnost, hustota
změny skupenství
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Žák
-zná zásady bezpečné práce
- dovede poskytnout první pomoc
- rozliší R-věty a S-věty, objasní důvod
jejich zápisu na obalech
nebezpečných látek
- pracuje bezpečně s vybranými běžně
používanými nebezpečnými látkami

Bezpečnost práce v laboratoři
pozorování a pokus
nebezpečné látky a přípravky
mimořádné události, havárie
chemických provozů

OSV- zodpovědnost za své zdraví

první pomoc v laboratoři
( poleptání, popálení, pořezání)

- posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
Žák
- rozlišuje směsi a chemické látky
- vypočítá složení roztoků, připraví
prakticky roztok daného složení
- zná pojmy rozpustnost, zředěný,
koncentrovaný, nasycený,
nenasycený roztok
- vysvětlí vliv teploty, plošného obsahu,
povrchu na rychlost rozpouštění
- zná princip a užití v praxi metody
usazování, filtrace, krystalizace,
destilace

Směsi
různorodé a stejnorodé směsi
roztoky
složení roztoků
oddělování složek směsí

EV - likvidace úniku ropných a
jiných škodlivých látek

- prakticky provede filtraci a destilaci
ve školní laboratoři
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Žák
- rozliší různé druhy vod a uvede
příklady jejich výskytu a použití
- zná hlavní znečišťovatele pitné vody
- objasní procentový obsah hlavních
složek vzduchu
- uvede příklady znečišťování ovzduší

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Voda a vzduch
destilovaná, pitná, odpadní voda
výroba pitné vody, čistota vody
složení vzduchu, čistota ovzduší
ozonová vrstva

EV - význam vody a vzduchu jako
základní podmínky života

Žák
- používá pojmy atom a molekula ve
správných souvislostech

Atom, molekula, ionty
složení atomu
protonové číslo

MKV - sledování a vyhledávání
informací o nových
objevech v mikrosvětě

- zná pojmy atomové jádro, elektronový
obal, proton, neutron, elektron,
valenční elektron, protonové číslo
- umí odvodit vznik kationtů a aniontů

kationty, anionty

Žák
- zná české názvy, značky vlastnosti a
použití vybraných prvků

Chemické prvky a sloučeniny, PSP

- orientuje se v PSP, rozpozná kovy a
a usuzuje na jejich možné vlastnosti
- zná znění a význam periodického
zákona
- vysvětlí rozdíl mezi prvkem

skupiny a periody
chemické sloučeniny
chemická vazba
kovy, nekovy, slitiny

EGS - globální problémy lidstva čistota vody a vzduchu,
projekty ochrany ŽP

- vysvětlí vznik smogu a teplotní inverze

názvy, značky
periodická soustava prvků

OSV - zodpovědnost jednotlivce
sloučeninami ohrožujícími zdraví a
životní prostředí
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a sloučeninou
- umí vyhledat elektronegativitu v PSP
- určí charakter chemické vazby
Žák
- rozliší výchozí látky a produkty
- dokáže zapsat slovně popsaný děj
chemickou rovnicí
- uvede příklady prakticky důležitých
reakcí
- popíše faktory ovlivňující rychlost
reakce

Chemické reakce
zákon zachování hmotnosti
chemické rovnice
látkové množství, molární hmotnost

Opakování

Ročník: tercie
Výstupy

Učivo

Žák
- umí vysvětlit pojem oxid, sulfid,
halogenid
- zná pravidla názvosloví oxidů a
halogenidů
- zhodnotí význam a použití NaCl

Dvouprvkové sloučeniny

- porovná vlastnosti a využití vybraných
prakticky významných oxidů

oxidační číslo
skleníkový efekt

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

oxidy
sulfidy
halogenidy
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Žák
- umí vysvětlit pojem kyselina

Kyseliny
názvosloví kyselin

- zná pravidla názvosloví bezkyslíkatých
a kyslíkatých kyselin

vlastnosti a použití významných kyselin
kyselé deště

- porovná vlastnosti a využití vybraných
významných kyselin
- dodržuje zásady bezpečné práce
s kyselinami
- umí poskytnout první pomoc při
poleptání
- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede
jejich vliv na životní prostředí a uvede
opatření, kterými jim lze předcházet
Žák

Hydroxidy

- umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada)

názvosloví hydroxidů
vlastnosti a použití významných
hydroxidů

- zná pravidla názvosloví hydroxidů
- porovná vlastnosti a použití
významných hydroxidů
- zná pravidla bezpečné práce
- orientuje se na stupnici pH
- určí reakci roztoku univerzálním

Kyselost a zásaditost roztoků
stupnice pH
indikátory

indikátorovým papírkem
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Žák
- rozezná reaktanty a produkty
neutralizace
- uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi
- zná pravidla názvosloví solí
- popíše příklady využití solí v praxi
(hnojiva, stavební pojiva, vápenec)

Neutralizace, soli
vznik solí
názvosloví
hospodářsky významné látky
průmyslová hnojiva

Žák
- rozhodne, které reakce patří mezi
redoxní
- popíše princip výroby surového železa a
oceli
- objasní pojem koroze a uvede
způsoby ochrany ocelových výrobků
před korozí
- experimentálně ověří vliv různých
činitelů na proběh koroze

Redoxní reakce
oxidace a redukce
elektrolýza
galvanické články
kovy a koroze, výroba železa
Energie a chemické reakce
uhlí
ropa

- vysvětlí rozdíl mezi galvanickým
článkem a akumulátorem
- uvede příklady fosilních paliv, popíše
jejich vlastnosti a použití

EV- základní podmínky života

EV- základní podmínky života,
lidské

zemní plyn
aktivity a problémy životního
prostředí, vztah člověka k prostředí
exotermická a endotermická reakce
jaderná energie

- posoudí vliv spalování různých paliv
na životní prostředí
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- rozliší obnovitelné a neobnovitelné
Opakování
zdroje energie
- objasní pojem radioaktivita a její využití
v praxi

Ročník - kvarta
Výstupy
Žák
- rozliší anorganické a organické
sloučeniny

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

Uhlovodíky
alkany, alkeny, alkyny, areny

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich vzorce, vlastnosti a použití
průmyslové zpracování ropy
- vyhledá a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy a
zemního plynu
uhlovodíky a automobilismus
Žák
- rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty
- rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční
skupinu na příkladech vzorců známých
derivátů
- uvede vlastnosti a použití významných
zástupců
- uvede výchozí látky a produkty
esterifikace a rozliší esterifikaci mezi
ostatními typy chemických reakcí

Deriváty uhlovodíků
halogenderiváty

alkoholy, fenoly
aldehydy, ketony

karboxylové kyseliny, estery
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Žák
- orientuje se ve výchozích látkách a
produktech dýchání a fotosyntézy
- uvede podmínky pro průběh
fotosyntézy a její význam pro život na
Zemi
- rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a
vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto
látek pro člověka a posoudí různé
potraviny z hlediska obecně uznávaných
zásad zdravé výživy

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Přírodní látky
sacharidy, tuky, bílkoviny

vitamíny

fotosyntéza

Žák
Plasty a syntetická vlákna
- rozliší plasty od dalších látek
PE, PP, PS, PVC
- uvede příklady názvů, vlastností a
použití
polyamidová a polyesterová vlákna
- posoudí vliv používání plastů na životní
prostředí
- rozliší přírodní a syntetická vlákna a
uvede výhody a nevýhody jejich
používání

Žák
- doloží na příkladech význam
chemických výrob pro národní
hospodářství a pro člověka
- zhodnotí ekonomický a ekologický
význam recyklace odpadů

Chemie a společnost

Bi- botanika, výchova ke zdraví
EV- vztah člověka k prostředí

EV- lidské aktivity a problémy
životního prostředí

chemické výrobky
otravné látky, pesticidy

výchova ke zdraví
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- vysvětlí pojem biotechnologie
- zjistí, kde a jak v okolí dochází ke
znečišťování životního prostředí, a
uvede, jak tomu předcházet
- zachází bezpečně s běžnými mycími a
čistícími prostředky používanými
v domácnosti
- uvede příklady volně i nezákonně
prodávaných drog a popíše následky,
kterým se vystavuje jejich konzument

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

biotechnologie, enzymy

léčiva, drogy, detergenty

chemie a životní prostředí

Opakování
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3.11.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Biologie

3.11.1.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět biologie zahrnuje vzdělávací obor Přírodopis včetně části Neživá příroda
(která je vyučována ve třídě kvarta) a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.
Výuka předmětu je v průběhu studia na nižším stupni víceletého gymnázia rozdělena do čtyř
časových období. Rozčlenění je uvedeno v následující tabulce:

prima

2
+ 1 hodina cvičení za dva týdny
2

sekunda

tercie

kvarta

+1 hodina cvičení za tři týdny
2
+1hodina cvičení za tři týdny
2
+1 hodina cvičení za tři týdny

Organizační vymezení
Základní organizační formou výuky je vyučovací hodina. Podle možností jsou do výuky
zařazeny laboratorní práce a cvičení. V rámci výuky zpracovávají studenti miniprojekty a
referáty, některé ročníky se účastní exkurzí s biologickou tématikou (ZOO, botanická
zahrada…).
Výuka probíhá ve třídách, hodiny cvičení v odborné biologické pracovně. Některá cvičení jsou
realizována v terénu.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a
Environmentální výchova.
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3.11.2.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
Učitel vede žáky:


k vyhledávání, třídění a propojování informací



ke správnému používání odborné terminologie



k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací



k nalézání souvislostí

Kompetence k řešení problémů


učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů



učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní


práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,
na diskusi



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



učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své
práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

Kompetence sociální a personální


využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů



učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Kompetence občanské


učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování



učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního
prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
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Kompetence pracovní


učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami



učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout
postup a časový rozvrh.

121

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

3.11.3.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Osnovy

Ročník: prima
Výstupy
- vysvětlí, co zkoumají různé biologické vědy
- popíše buňku, vysvětlí funkci jednotlivých organel
- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou
buňkou
- vysvětlí rozdíly ve stavbě a fungování buňky hub, rostlin a
živočichů
- pracuje s mikroskopem
- má představu o původu Země a života na ní
- chápe rozdíl mezi organismy nebuněčnými,
jednobuněčnými a mnohobuněčnými
- vymezí základní charakteristiky života, chápe rozdíl mezi
živou a neživou strukturou
- chápe význam taxonomických věd a zná základy
používaného systému
- zná význam řas v přírodě a dovede jmenovat některé
zástupce řas
- zná význam hub v přírodě a dovede jmenovat některé
zástupce hub a uvést jejich charakteristiku
- pozná běžné zástupce jedlých a jedovatých hub
- chápe rozdíl mezi morfologií a anatomií organismu
- významné zástupce bezobratlých pojmenuje, zařadí do
systému a charakterizuje
- chápe vztah mezi způsobem života organismu a jeho

Učivo
Úvod do předmětu
Základy cytologie

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV, Výchova ke zdraví hygienické návyky
EV - vztahy mezi organismy,
organismus - životní prostředí,
OŽP

Poznámky

Zem - planeta Země
Che - kyselé deště, ozonová
díra, skleníkový efekt
Přehled a poznávání
některých skupin organismů
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anatomií a morfologií
- je schopen uvést příklady různých životních strategií
bezobratlých živočichů
- je schopen uvádět příklady negativního
působení člověka na Ž P a navrhovat nápravná opatření
- chápe a dovede vysvětlit význam
různých organismů pro koloběh látek
- uvede příklady vztahů mezi organismy
- správně používá pojmy: parazitizmus,
symbióza, predace
- chápe nutnost ochrany přírody

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Základy ekologie

Ročník: sekunda
Výstupy

Učivo

- pozná a zařadí do systému významné
Přehled a poznávání zástupců
zástupce strunatců
skupiny strunatci (bez savců)
- charakterizuje orgánové soustavy
významných tříd strunatců
- chápe a dokumentuje na příkladech
konvergenci a divergenci morfologických
znaků
- chápe a objasní adaptace živočichů na život
na souši
- objasní fylogenetické souvislosti mezi
třídami strunatců
- na příkladech vysvětlí různé životní
strategie strunatců
Základy anatomie, morfologie,
- chápe a objasní vztah mezi životním

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV, EV - sociální chování živočichů
EV - vztahy mezi organismy
EV, Výchova ke zdraví - ochrana ŽP

Poznámky

Fyz - doprava vody v rostlině
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prostředím a morfologií organismu
fyziologie a systému vyšších rostlin
- objasní a správně používá pojmy
z anatomie rostlin
- chápe a vysvětlí význam rostlinných orgánů
pro rostlinu
- jmenuje příklady využívání rostlinných
orgánů člověkem
- pozná a do systému zařadí běžné zástupce
vyšších rostlin
- objasní rozdíl nahosemenné x
krytosemenné rostliny
- charakterizuje významné čeledi
krytosemenných rostlin
- zná příklady jedovatých, léčivých a
užitkových rostlin
- chápe význam rostlin v přírodě a nutnost
jejich ochrany
- umí zhotovit vodní preparát,
mikroskopovat a zaznamenat do protokolu
výsledky práce

Ročník: tercie
Výstupy
- pozná a zařadí do systému významné
zástupce savců
- charakterizuje orgánové soustavy savců
- chápe a dokumentuje na příkladech

Učivo
Přehled a poznávání zástupců skupiny
SAVCI

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV- seberegulace a
sebeorganizace, řešení problémů,
hodnoty, postoje

Poznámky
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konvergenci a divergenci morfologických
znaků v závislosti na ŽP
- chápe a objasní taxonomická kritéria třídění
savců
- uvádí příklady domestikovaných savců a
jejich význam pro člověka
- objasní fylogenetické vztahy k ostatním
skupinám strunatců
- zařadí druh Homo sapiens do systému
živočichů
Biologie člověka
- umí přiblížit fylogenetickou řadu vedoucí
k člověku a úskalí antropologického výzkumu
- vysvětlí hlavní teorie osidlování světa
člověkem
- chápe jednotný původ lidských ras
- vysvětlí rozdíly ve stavbě a funkci tkání
- správně používá pojmy z anatomie a
fyziologie člověka
- pojmenuje významné orgány lidského těla,
zná jejich význam a umístění v těle
- vymezí prvky homeostázy a objasní cesty
udržování homeostázy
- chápe souvislosti mezi pojmy: nemoc a

VkZ - hygienické návyky, zásady
první pomoci
MKV - příbuznost lidských ras

ZEM - osidlování kontinentů
CHE - (kvarta) metabolismus živin,
trávení
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patogen
První pomoc
- jmenuje běžné nemoci a vysvětlí jejich
příčinu a možnosti léčby
- ovládá jednoduché zásady první pomoci, učí
se, jak reagovat v krizových situacích, během
živelné pohromy, při dopravní nehodě
- omezuje rizikové jednání ve vztahu ke
svému zdraví a preferuje prvky zdravého
životního stylu
- zná jednoduché vyšetřovací metody, umí
spočítat tepovou frekvenci

VkZ
DV

Ročník: kvarta
Výstupy
- objasní současné názory na vznik
planety
- správně používá pojmy k popisu
zemského tělesa
- jmenuje hlavní vědy o Zemi a umí
charakterizovat předmět jejich zájmu
- objasní důsledky působení vnitřních
geologických činitelů
- vyjmenuje příklady a dokumentuje na
příkladech působení vnějších
geologických činitelů
- chápe základy krystalografie
- pozná a zařadí do systému vzorky
běžných minerálů

Učivo
Zemské těleso

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
EV - abiotické faktory prostředí,
OŽP
rozšiřující učivo - tektonika

Poznámky

Mineralogie, petrografie, geologie
Zem - planeta Země
Che - dvouprvkové sloučeniny, soli,
výroba železa
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- charakterizuje běžné minerály a zná
jejich využití člověkem
- jmenuje hlavní geologické etapy,
charakterizuje geologické děje a
organismy těchto etap
- má představu o geologické minulosti
území České republiky
- chápe nutnost ochrany přírody
- umí pracovat s odbornou literaturou
- jmenuje možnosti těžby a zná jejich
důsledky na ŽP

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Základy paleontologie

Člověk versus Země
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3.12.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Zeměpis

3.12.1.

Charakteristika předmětu

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 1. až 4. ročníku víceletého
gymnázia dvě hodiny týdně. Svou náplní má předmět blíže vzdělávací oblasti Člověk a
společnost než oblasti Člověk a příroda, jak navrhuje RVP ZV.
Zeměpis se vyučuje kmenových třídách, v případě potřeb výuka probíhá v učebně
multimediální
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního
prostředí
 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
životního způsobu moderního člověka
 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
 aplikování geografických poznatků v praktickém životě
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a
Mediální výchova.

3.12.2.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují
získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
 žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
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 žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Kompetence komunikativní
 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
 žáci se učí interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a
jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě
Kompetence k řešení problémů
 žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat
o možnostech řešení
 žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
 žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a využívají
metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
 žáci se učí pracovat s chybou
Kompetence sociální a personální
 žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré
mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému
naslouchání
 žáci jsou vedeni k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
Kompetence občanské
 žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo
školu
 žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
 žáci jsou vedeni k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní
 žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
 žáci jsou vedeni k efektivní práci
 žáci se učí vyhledávat a využívat různých zdrojů informací
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Osnovy

Ročník: prima
Výstup
-

-

-

-

-

-

objasní postavení Slunce ve
vesmíru a popíše planetární
systém a tělesa sluneční
soustavy
charakterizuje polohu,
povrch, pohyby Měsíce,
jednotlivé fáze Měsíce
aplikuje poznatky o vesmíru a
o sluneční soustavě
v pohledu na zemské těleso
rozumí pojmům: planeta,
hvězda, planetky, měsíce,
meteorická tělesa, komety,
Galaxie, cizí galaxie
používá v praktických
příkladech znalosti o kulatosti
planety Země
orientuje se v přírodě podle
Slunce
hodnotí důsledky otáčení
Země kolem vlastní osy a
oběhu Země kolem Slunce
pro praktický život na Zemi

Učivo
- postavení Země ve vesmíru

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
MDV – snímky z kosmu
OSV – komunikace, naslouchání
Fyz – sluneční soustava,
skupenství látek

Poznámky
rozvoj představivosti a
fantazie dětí

Cej – Galaxie x galaxie
Dej – stáří kosmu, existence
lidstva
Mat – jednotky vzdáleností,
porovnávání velikosti planet

- tvar a pohyby planety Země

EGS – důsledky pohybů Země pro Vhodné názorné pomůcky,
život lidí na světě
telurium, globus.
OSV – otázka vlastního názoru na
tvar, pohyby Země v minulosti
MDV - aktuality
M – porovnávání rozměrů
Slunce, Měsíce, Země
F – gravitační síla Země
D – vývoj poznání o tvaru Země
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-

-

-

-

-

-
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vysvětlí délku trvání dnů a
nocí na Zemi a pravidelné
střídání ročních období
vysvětlí podstatu polárního
dne a noci
dokáže v praxi využít znalosti
o jarní a podzimní
rovnodennosti, zimním a
letním slunovratu v praxi
používá glóbus jako
zmenšený a zjednodušený
model planety Země
k demonstraci rozmístění
oceánů, kontinentů a
základních tvarů zemského
povrchu
používá různé druhy plánů a
map, umí je orientovat,
přepočítávat vzdálenosti
podle různých měřítek
seznámí se se znázorněním
výškopisu a polohopisu na
mapách
prokáže aktivní znalost
smluvených značek,
vrstevnic, výškových kót,
nadmořské výšky, hloubnic
vyhledá potřebné informace
v mapových atlasech,

Ov – kalendář

Cej – 2 významy slova den

-

-

-

-

glóbus
měřítko glóbu

EGS – model Země
Glóbus lze využít i v jiných
OSV – spolupráce při měření,
předmětech
výpočtech
Mat – práce s měřítkem, převody
jednotek, poměr
Cej – skloňování slova glóbus

různé druhy plánů a map,
jejich měřítko
obsah a grafika map, barvy,
výškopis, polohopis a
vysvětlivky (mapový klíč)
orientace plánu a mapy
vzhledem ke světovým
stranám
přepočet vzdáleností
práce s atlasem

MDV – zdroj informací – mapy,
aktuality
OSV – týmová spolupráce
EGS – pohled na svět, ve kterém
žiji
Mat – práce s měřítkem, převody
jednotek, poměr
Dej – tematické mapy

K měření vzdáleností využívat
i mapy, které žáci potřebují
v životě - turistické mapy, plán
Sedlčan.
Topografický náčrt cesty z
místa bydliště do školy.

Cej – názvosloví
Zeměpisná vycházka – práce
s mapou, orientace v krajině
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orientuje se v jejich obsahu
a rejstřících

-

-

-

-

používá zeměpisnou síť a
s pomocí
zeměpisných souřadnic
určuje na globusu i mapě
absolutní (matematickou)
geografickou polohu
jednotlivých lokalit na Zemi
vysvětlí příčiny rozdílného
času
jednotlivých míst na Zemi,
pochopí účel časových pásem
a úlohu hlavního a 180.
poledníku pro určování času
na Zemi
dokáže stanovit místní čas
rozumí pojmům: poledník,
místní poledník, hlavní
poledník, rovnoběžka,
zemský rovník, zeměpisná síť,
nadhlavník, obratníky, polární
kruh, datová mez
vysvětlí pojem krajinná sféra
orientuje se v objektech,
jevech a procesech
v jednotlivých složkách
přírodní sféry

-

-

-

poledníky
rovnoběžky
zeměpisné souřadnice
zeměpisná síť
určování absolutní
(matematické) geografické
polohy
určování časových pásem

EGS – časová pásma
Ov – režim dne – časová pásma

krajinná sféra Země a její
složky
pevninské a oceánské tvary
zemského povrchu
význam jednotlivých

Cej – četba, synonyma –
podnebí, klima
Fyz – teplota, tlak, hustota,
změny skupenství
Ov – šetření vodou, čistota
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-

-

-

-

-

rozpoznává souvislost a
vzájemnou podmíněnost
mezi jednotlivými přírodními
složkami krajinné sféry
objasní stavbu zemského
tělesa, dna oceánů
posuzuje zemský povrch reliéf jako výsledek složitého
působení endogenních a
exogenních činitelů a lidských
činností
s porozuměním pracuje
s pojmy: počasí, podnebí,
meteorologické prvky,
celkový oběh vzduchu
v atmosféře
vymezí a vyhledá na mapách
různé podnebné pásy a
porovnává je
pozoruje, zaznamenává a
vyhodnocuje počasí v místě
svého bydliště
seznámí se s rozložením vody
na Zemi
porozumí a vyhledá na
mapách pojmy: oceán, moře,
pohyby mořské vody, vodní
toky, ledovce, podpovrchová
voda, bezodtokové oblasti,

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

přírodních složek na Zemi

ovzduší
Mat – nadmořská výška
Dej – časová představa o pohybu
kontinentů
EV – klimatické změny,
ekosystémy, význam vody,
kvalita ovzduší, podmínky pro
život
EGS – propojení složek přírodní
sféry, oteplování, rozšiřování
pouští
OSV – zájem o okolí, rozvoj
kritického myšlení, řešení
problémů
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jezera, bažiny, umělé vodní
nádrže
popíše složení půdy, půdní
typy a druhy a jejich
hospodářské využití, rozumí
pojmům mateční hornina,
humus, eroze půdy
vysvětlí význam, využití a
ochranu půdy, příčiny úbytku
půdy na světě
objasní uspořádání bioty
v závislosti na zeměpisné
šířce a nadmořské výšce
vymezí geografická šířková
pásma na Zemi
- seznámí se s vlivy člověka
na přírodní prostředí
zhodnotí na příkladech
dynamiku
vývoje obyvatelstva na zemi
zhodnotí geografické,
demografické a hospodářské
aspekty působící na chování,
pohyb, rozmístění a
zaměstnanost obyvatelstva
analyzuje hlavní rasová,
etnická, jazyková,
náboženská, kulturní a
politická specifika

-

-

Lidé na Zemi, geografie
sídel
základní demografické
charakteristiky a struktura
populace
územní rozložení
obyvatelstva
vývoj světové populace
pohyb populace
kulturní regiony
venkovská a městská sídla
struktura měst a sídelní

-

Environmentální výchova
lidské sídlo

-

EGS – globální souvislosti
lidská populace

-

Multikulturní výchova
rovnocennost ras
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-

-
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identifikuje obecné základní
geografické znaky sídel a
aktuální tendence ve vývoji
zohlední faktory územního
rozmístění hospodářských
aktivit
na příkladech zdokumentuje
světové hospodářství jako
otevřený dynamický systém
vymezí jádrové a periferní
oblasti světa
zhodnotí bilanci světových
surovinových a energetických
zdrojů
vyhledá na mapách hlavní
světové oblasti cestovního
ruchu, porovná jejich
lokalizační faktory a potenciál
rozliší složky a prvky FG sféry
a rozpozná vztahy mezi nimi
porovná složení a strukturu
jednotlivých zemských sfér
porovná např. mechanismy
působení endogenních a
exogenních procesů a jejich
vliv na utváření zemského
povrchu a život lidí
objasní mechanismy globální

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

-

-

systémy
jádra a periferie

2. Složky socioekonomické
sféry
vývoj hospodářství
zemědělství a lesnictví
surovinové a energetické
zdroje
průmyslová odvětví a
průmyslové oblasti
světa
doprava
služby
lokalizační faktory

-

Environmentální výchova
energie
přírodní zdroje
zemědělství a ŽP
doprava a ŽP
průmysl a ŽP

-

Environmentální výchova

-

voda
vzduch
půda
les
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cirkulace, atmosféry a její
důsledky pro vytváření
klimatických pásů
rozlišuje základní typy půd
rozliší hlavní biomy světa

-

Ročník: sekunda
Výstup
-

-

-

pomocí tematických map
rozliší jednotlivé zóny světa
provede regionalizaci
v jednotlivých světadílech,
vytyčí společné znaky
daného regionu, provede
porovnání jednotlivých
regionů
vyhledá a pojmenuje
vybrané modelové státy,
hlavní a významná města
vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a
hospodářských činností
v jednotlivých světadílech,
v regionech a modelových
státech, popíše a porovná
jejich sektorovou,

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

Rozdělení světa
Zeměpis světadílů – Afrika,
Amerika, Asie, Austrálie
Zeměpis oceánů
Zeměpis polárních oblastí

fyzicko-geografická sféra

socioekonomická sféra,
regionalizace, charakteristika
států

EV – stav životního prostředí,
- podrobněji se seznámí se
další vývoj, ochrana, možnost
státy střední Evropy
změny
zaměří se na mezinárodní
VDO – prvky demokracie, forma
organizace, ve kterých je ČR
vlády, orientace ve světě
členem
OSV - komunikace s jinými
národy, rozvoj schopností
poznávání, kreativní myšlení,
diskuze nad problémy
EGS – život v evropském i
důraz na severoamerické
mezinárodním prostoru,
ekonomické centrum,
integrace, spolupráce zemí,
NAFTA
postavení ČR, vliv globálních
problémů, cestování
MKV – kultura a tradice, rasismus
EGS – globální problémy
Dej – nejstarší osídlené oblasti,
vznik prvních měst, urbanizace,
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-

-

-

-

odvětvovou a územní
strukturu a zvažuje
souvislost s přírodními
poměry
seznámí se s mezinárodními
organizacemi
vyhledá na mapách
nejvýznamnější oblasti
cestovního ruchu
v jednotlivých světadílech
dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické
pojmy, s kterými se seznámí
přiměřeně hodnotí politické
a hospod. poměry
modelových států
rozlišuje jádrové oblasti
kontinentů a států od jejich
periferií
hodnotí změny, které ve
vybraných regionech nastaly
posoudí význam spolupráce
mezi státy v oblasti
ekonomické i politické
zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí
poznatky a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo
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modelové státy
oblastí

průmyslová revoluce – významné
technické objevy, průmyslový
pokrok, význam zemědělství
v historii, význam objevných
plaveb, obchod s cizími zeměmi
v minulosti, rozvoj služeb,
Ov – lidská práva, pokrok lidstva,
šetření surovinami, bezpečnost
dopravy, význam vzdělání pro
člověka,
- náboženské oblasti
- totalitní státy
Cej – základní konverzační
témata, pozdrav v cizích jazycích,
zdroj informací
Mat – rozbor grafů, kartogramů,
porovnávání čísel, určování
hustoty zalidnění, průměrné
hodnoty, jednotky plochy

- důraz na asijské
ekonomické centrum,
Japonsko, asijští tygři,
ZEZ v Číně

Fyz – typy elektráren, rychlost
dopravních prostředků, změny

- opakování

137

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Ročník: tercie
Výstup
-

Učivo

rozlišuje jádrové oblasti
kontinentů a států od jejich
periferií

Evropa – fyzicko-geografická a
socioekonomická charakteristika

hodnotí změny, které ve
vybraných regionech nastaly

Evropa – regionalizace, státy a
oblasti kontinentu
Změny na politické mapě Evropy

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

EV – stav přírody, ochrana,
předpoklad vývoje
EGS – poloha státu na mapě
světa, orientace, bipolární a
globální svět

Mat – porovnávání rozlohy
Fyz – atmosférické prvky
-

posoudí význam spolupráce
mezi státy v oblasti
ekonomické i politické /EU/

-

zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí
poznatky a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo

-

významné geografické
pojmy, s kterými se seznámí
přiměřeně hodnotí politické
a hospod. poměry
modelových států

-

-

určí absolutní geografickou
polohu České republiky

Vztahy evropských zemí a
Globalizace
- opakování

poloha, rozloha, členitost
povrchu a přírodní poměry
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-

-
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vyhodnotí relativní
geografickou polohu České
republiky podle různých
kritérií
porovná rozlohu České
republiky s rozlohou
vybraných států světa a
s rozlohou sousedních států
popíše s pomocí obecně
zeměpisných a tematických
map vznik a vývoj reliéfu, určí
a vyhledá horopisné celky,
charakterizuje podnebí,
vodstvo, půdy, rostlinstvo a
živočišstvo
zhodnotí stav životního
prostředí, vymezí NP a CHKO
a pochopí jejich důležitost
vyhledá, popíše a
zdůvodňuje na mapách
největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva
v České republice
vyhledá na mapách největší
a nejvýznamnější sídla
v České republice a určí
jejich lokalizační faktory
srovnává ukazatele
o lidnatosti, rozmístění,
pohybu a struktuře

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

České republiky, absolutní a
relativní poloha v Evropě

rozmístění obyvatelstva a sídelní
poměry České republiky

OSV – jednání s lidmi
jednotlivých národů, vlastní
názor, naslouchání, národnostní
menšiny, rasismus, xenofobie
EGS – vzájemné vztahy mezi
národy, cestování, návštěvy
v zahraničních rodinách
MV – zdroje informací,
obrazových materiálů, aktuality
MKV – kultura a tradice

Internet – výsledky sčítání
obyvatel 2001

Cej – nářečí
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-

obyvatelstva České
republiky se sousedními
státy
vyhledá aktuální
demografické údaje týkající
se své obce, zpracovává je,
vyhodnocuje a pokouší se
o prognózu dalšího vývoje
rozlišuje a porovnává
rozmístění hospodářských
předpoklady,
činností České republiky
rozmístění a perspektivu
hospodářských aktivit
v České republice
hospodářství České republiky
charakterizuje po
jednotlivých oblastech:
průmysl, zemědělství,
doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční
obchod
zhodnotí postavení své obce
v rámci hospodářství celé
republiky
lokalizuje na mapách
regiony České republiky
jednotlivé regiony
a administrativní celky
v České republice,
charakterizuje přírodní
podmínky, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Mat – hustota obyv.
Bi- vliv osídlení na krajinu
Dej – keltská oppida v Povltaví,
vývoj urbanizace

EV – vliv hospodářství na životní
prostředí - těžba, průmyslové
závody, doprava, cestování
EGS – postavení hospodářství
v rámci EU a světa, rozvoj služeb
MV – zdroj informací, aktuality,
časopis L+Z
Che – využití nerostných surovin,
chemický průmysl, petrochemie
Dej – historie průmyslu
Fyz – typy elektráren, jejich klady
a zápory
EV – stav životního prostředí
OSV - spolupráce, obhajoba
vlastního názoru
EGS – euroregiony, spolupráce
v rámci EU - finance
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hosp. údajů, srovnání regionů
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zajímavosti jednotlivých
regionů a porovnává jejich
hospodářskou
funkci a vyspělost

zjistí historii, statistické
údaje vztahující se k obci
popíše a posoudí regionální
zvláštnosti, typické znaky
přírody, osídlení,
hospodářství a kultury
místního regionu a jejich
možné perspektivy
pracuje aktivně s turistickou
mapou místního regionu

místní region okres Příbram
- Sedlčansko – Střední Povltaví

zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí
poznatky a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo

opakování

Dej – historie regionu
Cej – významné osobnosti
Mat – práce s daty
exkurze: průmyslový závod,
školní výlet – geogr. exkurze
EV – stav životního prostředí,
krajiny
VDO – život v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci
regionu, evropská spolupráce
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hosp. údajů, hodnocení podle
jednotlivých kritérií
OSV – řešení problémů místní
oblasti
Dej – historie regionu
Cej – významné osobnosti
Příbramska
Mat – práce s daty

Domovské obce žáků, jejich
zeměpisné zajímavosti.

Cyklostezky na Sedlčansku.
Informační středisko MÚ.
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Ročník: kvarta
Výstup
-

-

-

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,

definuje obsah pojmů
uvede příčiny globalizace
porovná rychlost šíření
informací
zhodnotí přínos globalizace
posoudí uplatnění globalizace
v oblastech lidské činnosti

Globalizace

M – výpočty rychlosti pohybu
EGS – globalizace v Evropě
EV – ekologické dopady globalizace

navrhne diferenciační faktory
vyspělosti zemí
dokáže pracovat s tabulkami
HDP, HNP, ILR
aplikuje do praxe ukazatele
lidského rozvoje
pomocí tematických map
porovná vyspělost oblastí
světa
charakterizuje rozdělení světa
Jih x Sever

Rozdíly ve vyspělosti zemí
- členění
- překážky rozvoje
- chudoba

M – výpočty, srovnání
MV – humanitární pomoc
EV – zelené revoluce
EGS

vymezí hlavní kolonizační
proudy a oblasti
uvede příčiny kolonizace
posoudí nutnost dekolonizace
stanoví přednosti a
nedostatky neokolonialismu

Integrace zemí

Dej – zámořské objevy
MKV – pestrost obyvatelstva
EGS

Poznámky
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-

zjistí základní Inko o OSN, EU,
NATO

-

dle tematických map vymezí
světová náboženství a oblasti
rozšíření
zohlední náboženskou situaci
ČR
určí hlavní ohniska etnických
a náboženských konfliktů
vymezí podobu současného
terorismu

-

-

-

-

-
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Kulturní rozmanitost lidstva
- etnikum, menšina
- filosofie a náboženství
- lidská práva a kultury
- kulturní a přírodní dědictví

Obyvatelstvo světa, populační
vývoj a jeho ukazatele,
rozložení obyvatel

pomocí tematických map
zohlední vhodné přírodní a
společenské podmínky pro
život obyvatel

Dej – nejstarší osídlené oblasti, státy,
vliv hospodářských změn na
populační vývoj
Mat – výpočet hustoty zalidnění
Ov – postavení žen v rodině, tradice,
vliv náboženství

uvede příčiny
nerovnoměrnosti rozložení
obyvatel
porovná ukazatele
populačního vývoje v různých
státech, hodnotí zjištěné
rozdíly
rozhodne, které faktory
působí pro a které proti
populačně

Ov – rysy náboženství
EGS – vztah k náboženským migrantům
Ov – listina lidských práv a svobod

MV – netradiční řešení populačních
problémů - Čína
Územní pohyb obyvatelstva
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uvede příčiny migrací
v současném světě a jejich
směry
lokalizuje na mapě oblasti
politických, národnostních a
náboženských konfliktů

lokalizuje na mapě rozložení
hlavních ras obyvatelstva
porovná oblasti výskytu hl.
jazykových skupin a správně
řadí evropské národy
vymezí oblasti působení
hlavních náboženských
konfesí
vymezí převažující způsoby
obživy ve městech a na
venkově
rozpozná hlavní funkce
městských sídel
charakterizuje rozdělení
průmyslu na jednotlivé obory

Struktura obyvatelstva dle
biologických a společenských
kritérií

Lidská sídla

Dej – vznik měst, období prudké
urbanizace

Průmyslová výroba ve světě

Bi – fosilní paliva
Fyz – skleníkový efekt, alternativní
zdroje energie

určí dle mapy hlavní
průmyslové koncentrace a
příčiny jejich vzniku ,
lokalizační faktory
zdůvodní vazbu zemědělské

Ov – totalitní režimy
Dej - odsun Němců z ČSR
EGS – řešení konfliktů a vztahy k
migrantům, problém azylu
VDO – prvky vlády, demokracie a
totalita, vztahy mezi občany
MKV – tolerance x xenofobie
výchova proti rasismu
Bi – rozlišovací znaky lidských ras
Ov – zaměstnanost ve výrobních a
nevýrobní sféře

Zemědělská výroba ve světě

Bi – geneticky upravené potraviny
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-

-

-

-

-

-

-

výroby na přírodních
podmínkách, podnebí, půdě
nachází vazby mezi
zemědělskou a průmyslovou
výrobou
lokalizuje hlavní oblasti
rostlinné výroby – světové
obilnice
lokalizuje hlavní oblasti
živočišné výroby
rozdělí dopravu dle
dopravních prostředků a
přepravovaných komodit
stanoví přednosti a
nedostatky jednotlivých
druhů dopravy
posoudí vhodnost budování
sítě a zvolený druh dopravy
dokáže pracovat s jízdním
řádem
řeší zadaný úkol přepravy
vyhledáním spojů na
internetu
lokalizuje atraktivní domácí a
evropské oblasti cestovního
ruchu
vysvětlí význam zahraničního
obchodu pro jeho účastníky
Popíše hlavní krajinotvorné
procesy

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

EGS – potravinová a surovinová
závislost zemí
EV – zemědělství jako zdroj znečistění

Doprava, služby a cestovní
ruch

Fyz – fyzikální překážka dopravy –
tření, odpor prostředí, přitažlivost
Fyz – hybridní motorová vozidla
Fyz – navigační dopravní systémy GPS,
Galileo
Che – výfukové plyny a životní
prostředí

EGS – rozvoj dopravy jako prostředku
vzájemné spolupráce
VDO – politické překážky vzájemných
styků
mezi občany a státy
MV – jízdní řády - internet
Krajina a životní prostředí
Přírodní a kulturní krajiny

Bi – globální tektonika, druhy hornin
Che – kyselé deště
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-

-

na mapě lokalizuje a
charakterizuje typické znaky
jednotlivých přírodních krajin
na příkladech z domova
hodnotí stupně přeměny
krajiny
popíše hlavní znaky
jednotlivých typů krajin

-

podrobí kritice možné
negativní dopady lidské
činnosti na jednotlivé složky
životního prostředí

-

doporučí nutné změny
v chování lidí, řídících
se pouze tržními zásadami

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Fy – skleníkový efekt
EV – ekologické organizace a jejich cíle
Pozitivní a negativní vlivy
člověka vznik kulturní krajiny

Fyz – limity znečistění
Che – technologie s tlakem na ŽP

Vliv jednotlivých druhů lidské
činnosti na konkrétní složky
životního prostředí

Bi – fotosyntéza, BSK-5
Ov – porušování mezinárodních dohod
a platných norem, nepostižitelnost
silných
EV – ochrana přírody, trvale udržitelný
rozvoj, Josef Vavroušek

Složky krajiny a životního
prostředí

EGS – mezinárodní spolupráce a
globální povaha ŽP
OSV – osobní odpovědnost za stav
životního prostředí

-

vymezí globální problémy
posuzuje jejich příčiny
hledá jejich řešení
diskutuje o možných
dopadech a následcích

Globální ekologické problémy a
teorie udržitelného života

-

zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí
poznatky, a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo

opakování geografického učiva
na nižším stupni gymnázia
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Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Hudební výchova

3.13.1.

Charakteristika předmětu

Tato vzdělávací oblast přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, neboť dává prostor pro uplatnění
jeho tvořivých schopností. Naplňuje jeho přirozenou potřebu projevit se. Zároveň mu
zprostředkovává umělecké zážitky, někdy i přímo vlastní tvorbou. Rozvíjí jeho estetické cítění
a vnímání. Získané dovednosti obohacují jeho život v podobě aktivní účasti v zájmových
činnostech.
Na žáky tato oblast působí svým harmonizujícím prostředím, ve kterém snižuje jejich vnitřní
napětí, nesoustředěnost, psychickou labilitu a v mnohých případech i agresivitu. Je to oblast
s relaxačním a rehabilitačním charakterem. Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah
k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, estetické cítění, poskytuje jim přehled o hudební kultuře.
Všechny činnosti přispívají k rozvoji pěveckých, rytmických, intonačních hudebně tvořivých
poslechových, a dokonce i instrumentálních a pohybových schopností i dovedností.
V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbální, které jsou uskutečněny
prostřednictvím tónu, zvuku, gesta, mimiky… Hudební činnosti se vzájemně propojují,
ovlivňují, doplňují, a tím zvyšují úroveň přirozených vrozených i získaných individuálních
dovedností pěveckých, sluchových rytmických, intonačních, hudebně tvořivých a
poslechových.
Žák využívá svůj vlastní hlasový, pohybový a rytmický potenciál. Je mu také dána příležitost
interpretovat hudbu podle vlastního zájmu. Při vokálních činnostech dochází ke kultivaci
pěveckého projevu. Jeho instrumentální činnost zahrnuje i využití reprodukce a produkce i
případná hra na hudební nástroj. Prostřednictvím poslechových činností perceptuje znějící
hudbu ve všech žánrových, stylových i funkčních podobách. Hudebně pohybové činnosti
dotvářejí u žáků schopnost ztvárňovat hudbu pomocí tance gest atd. Tento vzdělávací obor
přispívá k osvojování světa z hlediska uměleckého, přičemž je kladen důraz na estetický
účinek a zážitek.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Hodinová dotace předmětu hudební výchova je jedna hodina týdně.
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3.13.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence k učení


Žák projevuje ochotu zapojovat poslechové činnosti do kontextu s dobou, se životem
skladatelů



poznává funkci hudebních stylů a žánrů a využívá ji v jiných oborech



užívá odbornou hudební terminologii a samostatně experimentuje při vyvozování závěrů
slovní interpretace hudebního díla.

Klíčové kompetence k řešení problémů


Žák vnímá a orientuje se především při poslechové činnosti v hudebním prostoru,
ověřuje si prakticky vokální činnosti



prostřednictvím interpretace a instrumentace si uvědomuje a učí se rozvíjet sluchové
schopnosti a hudební představivost.

Klíčové kompetence komunikativní


Žák využívá získané vokální, poslechové, pohybové a instrumentální dovednosti pro
uměleckou improvizaci při kultivovaném projevu slovesného umění (čtenářském,
dramatickém, přednesovém projevu)



naslouchá, hodnotí a tříbí reflexe hudební interpretace v souvislosti s vazbou na
slovesné umění.

Klíčové kompetence sociální a personální


Žáci se podle svých možností a schopností podílejí na vytváření příjemného prostředí
výběrem hudebních ukázek (vokálních i instrumentálních) při poslechových hodinách



upevňují si tak schopnost rozumět funkci hudebního žánru



přispívají ke zdokonalování hudební představivosti kolektivu i sebe samých



vybízejí se navzájem k aktivní činnosti vokální, poslechové pohybové a k besedám a
k hodnocení jimi vybraných hudebních ukázek.

Klíčové kompetence občanské


Žáci respektují a oceňují naše hudební tradice a kulturní dědictví



tříbí svůj estetický cit a vkus
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aktivně se podílejí na rozvoji poslechových, pěveckých a hudebně pohybových
činnostech.

Klíčové kompetence pracovní


Žáci využívají vokální schopnosti i dovednosti, případně i instrumentální a pohybové
činnosti pro vlastní rozvoj v oblasti kulturního estetického cítění a vzdělávání.
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Osnovy

Ročník: prima
Výstupy
Žák:
- využívá své individuální
hudební schopnosti a
dovednosti
- uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky
- orientuje se v jednoduchém
notovém zápisu
- dokáže podle svých dispozic
zpívat v jednohlase, dvojhlase
- umí slovně charakterizovat
rozdíl mezi stupnicí a
tóninou, akordem a
intervalem
- umí vyhledat určené takty a
rytmy
- má rytmické cítění a
rytmickou paměť
- správně rytmicky doprovází
jednoduchou píseň
- dokáže vytvořit vlastní
rytmické motivy, předehry,
mezihry a dohry

Učivo
Vokální činnosti
intonační cvičení v dur, moll
tóninách
- vyhledávání rytmu zápisu písně
- rozvoj hudebního sluchu,
hudební představivosti
- reprodukce tónů, zachycování
rytmu
- zpěv lidových a umělých písní
- práce s notovým zápisem
- říkadlo, píseň – rytmické
vyjádření textu písně

Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje
- rytmické hádanky, rytmická hra
na tělo
- analytická práce s písní (tempo,
dynamika, forma)
- tvoření jednoduchých partitur
pro Orffovy nástroje

Průřezová témata

Poznámky

OSV – osobnostní rozvoj, umění jako prostředek
komunikace mezi lidmi, rozvoj smyslového
vnímání
MKV – kulturní diference
výtvarné a hudebně-dramatické projevy
(ilustrace písní, výtvarný záznam melodie a
rytmu)
EV – citová stránka osobnosti, láska k přírodě,
vnímání krásy

OSV – neverbální komunikace, respektování
individuality žáků
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Výstupy
Žák:
- pohybem vyjadřuje pochodový,
polkový, valčíkový rytmus
- umí taktovat dvoučtvrťový a
tříčtvrťový takt
- dokáže pohybem vyjádřit obsah písně
- vytváří a volí jednoduché doprovody

-

-

vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění
rozliší skladbu vokální a instrumentální
sluchem rozliší zvuk vybraných
hudebních nástrojů a dovede je
pojmenovat
vnímá užité hudebně-výrazové
prostředky
rozliší píseň lidovou, umělou,
melodram…
seznámí se s obdobím baroka a
klasicismu
seznámí se z vybranými skladbami

Učivo
Hudebně-pohybové činnosti
- pohybový doprovod znějící
hudby (pochod, polka, valčík, mazurka)
-

Průřezová témata

OSV – umění jako prostředek
komunikace

taktování
dramatizace písní
pohybové vyjádření hudby- pantomima

Poslechové činnosti
- poznávání hudebních nástrojů,
rozdělení do skupin
- píseň a její proměny
- hudební styly a žánry (melodram,
muzikál, opereta, opera, symfonie,
koncert)
- hudební dílo a jeho autor

Poznámky

estetika mezilidských vztahů
hudebně-pohybové činnosti –
Tv

Vv – Čej – Dej
- baroko, klasicismus
- vnímání evropské hudební
kultury, emotivnost, prožitek
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Ročník: sekunda
Výstupy
Žák:
rozvíjí získané pěvecké dovednosti a
návyky

Učivo
Vokální činnosti

vnímá hudebně výrazové prostředky
souvislosti mezi hudbou a jinými druhy
umění

Poznámky

OSV
Osobnostní rozvoj

hlasová hygiena

podle vlastních dispozic intonuje
rozšiřování hlasového rozsahu
provádí jednoduché hlasové improvizace jednohlasý a vícehlasý zpěv
zkouška hudební paměti
orientace v not. vokálním záznamu písně
notový zápis - opora při realizaci písně
Instrumentální činnosti
vytváří jednoduché doprovody na Orff.
vyjadřuje pomocí nástroje hudební
nástroje
myšlenku
realizuje podle možností skladby, písně kánon, písňová forma
rytmické, melod. dynamické hudební
představy

realizuje hru na tělo a doprovod Orff.
nástroji

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Hudebně pohybové činnosti
pohybový doprovod hudby(dirigování,
taneč. krok)
pohybové vyjádření - pantomima
Poslechové činnosti

kultura pěveckého a mluvního
projevu
vztah k sobě a ostatním
MKV
evropské a české vánoční tradice

OSV
sociální rozvoj, sebeúcta, tolerance
respektování odlišností
pozitivní postoj k evropské kultuře

MKV: podněcování aktivity a
tvořivosti

hudební dílo v kontextu s dobou vzniku a
životem autora
EGS:
citlivý přístup ke kulturnímu
dědictví

Projekt
významná
osobnost české
hudby
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období

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

styly a žánry, tradice a jejich funkce ve
společnosti
orientace v hudebním prostoru -analýza
skladby

chápání souvislostí mezi vývojem
evropské populace a její kulturou
poznání vlastního kulturního
zakotvení

výchovný koncert

Ročník: tercie
Výstupy
Žák:

Učivo
Vokální činnosti

uplatňuje získané pěvecké dovednosti
hlasová hygiena
využívá lidové písně z Čech a Moravy.pro upevňování vokálních dovedností
tvorbu vícehlasu - schopnost udržet
melodii v hlase
tvorba lidového dvojhlasu
transpozice melodie - sekvence
interpretace písně českého a
moravského
folklorního typu
práce s populární písní - počátky tvorby
Instrumentální činnosti
využívá vlastních hudebních
instrumentálních
aktivit

stupnice a tónina
akordy a jejich obraty

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

OSV:
poznávání lid. folkloru, vnímání
mentality
vliv přírodního a sociálního
prostředí jako zdroje inspirace

citlivý vztah ke kulturnímu dědictví
EV
EGS:
podporuje pozitivní postoj
k tradicím
poznání vlastního folklorního
zakotvení

OSV:
dokáže ocenit projev druhého
osobní rozvoj, kreativita
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rytmická zkratka
kytarové značky
hudební prezentace folklorních rytmů
Hudebně pohybové činnosti
osvojuje si krokové variace lidových
tanců
lidové tance Čech a Moravy
dirigování

OSV:
tanec - prostředek komunikace
nonverbální projevy

Poslechové činnosti
poslech nahrávek folkloru
žák chápe funkci folkloru vzhledem ke
společnosti
slovně charakterizuje hudební projev
vnímá populární hudbu jako odraz
společenského prostředí

účast na přehlídce sborů
lidové umění Čech a Moravy
hudební skladba v kontextu s jinými
folklorními projevy

Sedlčanská vonička
poznání zvyků, krojů, dialektu
odlišnost- příležitost obohacení

Ročník: kvarta
Výstupy
Žák:
využívá dovednosti z předchozích
ročníků

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Učivo
Vokální činnosti

OSV:

hlasová výchova, hlas. Hygiena
práce s populární písní
tvorba vícehlasu v písních umělých i
lidových
využívání rytmických zákonitostí při
vokál. projevu

morální rozvoj, praktická estetika
člověk a léčebné účinky hudby

Poznámky

hudba jako prevence stresu
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Instrumentální činnost
podle možností a schopností
reprodukuje různé
motivy, témata i části skladeb

nástrojová reprodukce melodií
tvorba doprovodu s využitím Orff.
nástrojů
vytváří jednoduché hudební improvizace záznam hudby i notační programy
a doprovody
(Sibélius)

Hudebně pohybové činnosti
žák hledá souvislosti mezi různými druhy pohybové vyjádření hudby v návaznosti
umění
na význam hudebního díla: pantomima,

orientuje se v proudu znějící hudby
vnímá užité výrazové prostředky, jejichž
prostřednictvím se učí přistupovat
k hudebnímu dílu
zařazuje hudbu podle poslechových
zkušeností do stylového období (gotika,
renesance, baroko…)
vyhledává souvislosti mezi hudbou a
jinými druhy umění

orientace v prostorurozvoj pohybové paměti
Poslechové činnosti
Hudba minulosti a dnešek
umění v proměnách staletí

OSV:
rozvoj dovednosti komunikace
hudební dialog
cvičení sebekontroly

MKV:
kulturní diference a poznání
vlastního aktivního utváření

MV:
fungování a vliv médií ve
společnosti, v populární a vážné
hudbě

20.století - articifiální hudba

rock, pop western….

rockové legendy
hudební festivaly

projekty
významná rocková
osobnost,
interpret,
skupina

MKV:
znalosti o různých etnických
skupinách evropských i
zaoceánských hudebních dějin,
vlastní identita
výchovný koncert
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Výtvarná výchova

3.14.1.

Charakteristika předmětu

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

 pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy
 rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
 přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a
komunikace

 užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších
informačních a komunikačních technologií
Časové vymezení vyučovacího předmětu:

 prima a sekunda – 2 hodiny týdně
 tercie a kvarta – 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky nebo
mimo budovu školy (práce v plenéru).
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a
Mediální výchova.

3.14.2.

Výchovné a vzdělávací strategie

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové
vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Kompetence k učení
 při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je
mohli dále využívat pro své vlastní učení
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 žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně
uvědomit problémy související s realizací
 učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám
 zorganizovat vlastní činnost
 učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů
 žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
 při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení
 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
 při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a
tolerovat názor druhých
 učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými


formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky atd.)



dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních,
nezdařených názorů atd.)

Kompetence sociální a personální
 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností
kladně ovlivňovat kvalitu práce
 učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá


umožňuje každému žákovi zažít úspěch



v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků

Kompetence občanské
 při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
 žáci respektují názor druhých
 žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
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Kompetence pracovní
 při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho
dokončení a dodržují vymezená pravidla
 žáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem
 žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
 učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení


požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

158

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

3.14.3.

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Osnovy

Ročník: prima
Výstupy
Vybírá a samostatně vytváří bohatou
škálu vizuálně obrazných elementů
zkušeností z vlastního vnímání,
z představ a poznání. Uplatňuje osobitý
přístup k realitě.
Variuje různé vlastnosti prvků a jejich
vztahů pro získání osobitých výsledků.

Učivo

Kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich
Hv - rytmus, melodie
rozvržení v obrazové ploše, v objemu,
OSV - kreativita
v prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast,
rytmus.
Jednoduché plošné kompozice
z geometrických tvarů - spirály, elipsy, řazení,
rytmus, prolínání, množení, vyvažování,
přímka, křivka.

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení
Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost
zkušeností získaných pohybem, hmatem zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů,
a sluchem.
např. hmat - reliéfní autoportrét, sluch výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary
ze zmačkaného papíru.
Plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra.
Správně užívá techniku malby, texturu,
míchá a vrství barvy.

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

Poznámky
Např. zátiší,
kresba dle
skutečnosti,
kresba v plenéru.
Např. pocity
vyjádřené linií.

Hv - hudební nahrávky
OSV – rozvoj schopností
poznávání

Malba.

Dej - pravěk - starší doba
Např. stavba živé
kamenná - způsob života
přírody,
Teorie barev - Goethův barevný kruh - teplé a Výtvar. projekt - pravěké umění emocionální
studené barvy, barvy příbuzné.
malba, kříženec.
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Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

Poznámky

Vytváří společné kompozice v prostoru - Plastická a prostorová tvorba.
instalace, své představy dokáže převést
do objemových rozměrů.
Společná práce na jednom objektu koordinace, komunikace.

EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Např. společná
plastika.

Dokáže využít perspektivu ve svém
vlastním výtvarném vyjádření.

Nauka o perspektivě (perspektiva paralelní a šikmá), umístění
postav na plochu, velikost objektů.

Cej - Řecko a Řím - báje a
pověsti
Dej - Egypt
Výtvarný projekt - Egypt
(hieratická perspektiva, kánon
lidské postavy, hieroglyfy,
výzdoba pyramid, papyrus)
EGS – Jsme Evropané

Např. ilustrace
řeckých bájí a
pověstí, práce
v plenéru

K tvorbě užívá některých metod
současného výtvarného umění počítačová grafika, fotografie, video,
animace.
Seznamuje se s některými netradičními
výtvarnými postupy.

Třetí prostor budovaný liniemi.

MDV – tvorba mediálního
sdělení

Např. vynález
století fantastický stroj technický výkres.

Výstupy

Učivo

Práce s www stránkami.

160

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Ročník: sekunda
Výstupy
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů zkušeností
z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Uvědomuje si možnost kompozičních
přístupů a postupů.

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení
zkušeností získaných pohybem, hmatem a
sluchem.

Učivo

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

Poznámky

Prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy objem, tvar, linie - šrafování.

OSV – rozvoj schopností Např. vytrhávaný
poznávání
reliéfní portrét,
přírodní děje Analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné
jejich vznik a
prvky.
průběh - bouře,
mlha, vichřice,
Experimentální řazení, seskupování, zmenšování,
mraky, víry,
zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií
sopky.
v ploše i prostoru - horizontála, vertikála,
kolmost, střed, symetrie, asymetrie, dominanta)
Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení prostoru
na plochu.

EV- vztah člověka
k prostředí
OSV – rozvoj schopností
Záznam autentických smyslových zážitků, emocí, poznávání
myšlenek.
Správně užívá techniku malby, texturu,
Barevné vyjádření.
Dej - byzantské, arabské Např. rok míchá a vrství barvy.
umění
měsíce,
Byzantské, arabské umění.
EV- lidské aktivity a
kalendář.
problémy životního
Hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a
prostředí
jejich kombinací.
Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné
rozdíly - využití ve volné tvorbě i praktickém užití
(např. oděv, vzhled interiéru).
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Učivo

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

Rozliší působení viz. obr. vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu.

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností,
poznatků.

MKV - multikulturalita
OSV - kreativita

Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si
estetické cítění.

Užitá grafika. Písmo - styly a druhy písma.

MDV, Čej – tvorba
mediálního sdělení
Výtvarný projekt V duchu českých tradic

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení
čarodějnic.
Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky
k vyjádření své osobitosti a originality.

Vlastní prožívání. Interakce s realitou..

OSV – sebepoznání a
sebepojetí

Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích.

Událost - originální dokončení situace - vyprávění Cej - literární texty
výtvarnými prostředky.

Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie.

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
Např. fantazijní variace na tvary písmen.

OSV - kreativita

Uvědomuje si na konkrétních příkladech
různorodost zdrojů interpretace viz. obr.
vyjádření.

Práce s uměleckým dílem. Experimenty
s reprodukcemi um. děl - hledání detailu,
základních geometrických tvarů, skládání,
deformování, dotváření kresbou a barvou. Roláž.

EGS – Evropa a svět nás
zajímá
Výtvarný projekt umění středověku

Poznámky
Např. kašírování
- výtvarné
náměty z Asie,
Afriky a Ameriky
- masky.
Např. orientační
tabule do
architektury.

Např. vyjádření
pocitů pomocí
barev - špatná a
dobrá nálada
Např. rozvíjení
jednotné výchozí
situace kolorovaná
kresba.

162

ŠVP GOA, část II – nižší stupeň gymnázia

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Výstupy
Vytváří společné kompozice v prostoru instalace.

Učivo
Architektura.

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata
Dej - románský sloh
OSV – poznávání lidí
EGS – Jsme Evropané

Ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvářených viz.
obr. vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci.
K tvorbě užívá některé metody soudobého
výtvarného umění - počítačová grafika,
fotografie, video, animace.

Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní
tvorbě a interpretaci. Barevné kompozice
geometrických tvarů, tvarová kompozice.

Dej - doba gotiky

Poznámky

Např.
charakteristické
stavby
románského
slohu.

Např. gotické
vitráže.
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Ročník: tercie
Výstupy
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů zkušeností
z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností.

Učivo
Kresebné etudy. Etuda s linií jako výtvarným
prostředkem.

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

Poznámky

OSV - rozvoj schopností
poznávání

Různé typy zobrazení ( podhledy, rovnoběžné
promítání).
Praktické ověřování a postupné využívání
kompozičních principů ( dominanta,
subdominanta, vertikála, horizontála,
diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie)
v experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě.

Orientuje se v grafických technikách.

Linoryt, tisk z koláže, papíroryt.

Čej - ex libris
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků.

Práce s uměleckým dílem. Teoretické práce renesance, baroko, klasicismus - na příkladech
konkrétních výtvarných děl vyhledávat a
srovnávat různé způsoby uměleckého
vyjadřování.

Dej, Čej - renesance, baroko,
klasicismus, romantismus
EGS – Jsme Evropané
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Ex libris
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Učivo

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

Poznámky

Pozorují, porovnávají a zařazují do
historických souvislostí základní stavební
prvky architektury (římsa, okno, portál, sloup,
sgrafita, mozaika) - renesance, baroko
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá
dekorativních postupů.

Správně uplatňuje techniku kresby a
zachycuje prostor.

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - jak se EGS - Evropa a svět nás
slaví v jiných zemích.
zajímá
Výtvarný projekt Písmo, užitá grafika, reklama a propagační
Cestujeme po Evropě
prostředky.
OSV – kooperace a
kompetice
Zdokonalování technik kresby - způsoby
stínování, kontrast.
OSV – rozvoj schopností
poznávání

Zobrazuje vlastní fantazijní představy a
odhaluje interpretační kontext vlastního
vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a
experimentuje s nimi.

Práce s netradičními materiály.

Správně užívá techniku malby, využívá
texturu, míchá a vrství barvy.

Objemové vyjádření námětu barvami doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy
podobné a příbuzné. Subjektivní barevná
škála.

EV – lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
OSV – sebepoznání a
sebepojetí
Zem - mapa světa, obal
Země
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka
k prostředí

Např. vitráž
z barevných
papírů.

Např. kresba
zátiší
s geometrickým
i a měkkými
tvary.
Např. proměny
všedních
předmětů - PET
lahve.
Např. zátiší,
mnoho zemí jeden svět,
Země.
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Učivo

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

Užívá perspektivních postupů.

Lineární perspektiva - sbíhavá, úběžníková.

Dej - renesance - objev
perspektivy
Výtvarný projekt - renesance
a její doba

K tvorbě užívá některé metody současného
výtvarného umění a digitálních médií počítačová grafika, fotografie, video,
animace.

Práce s internetem - vyhledávání www
stránek - orientace

MDV – fungování a vliv
médií ve společnosti

Umí využívat znalostí o základních,
druhotných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření.

Správná technika malby - zvládnutí větší
plochy.

Poznámky

Výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě.
Dej - historické souvislosti
2. pol. 19. stol. a přelomu
19. a 20. stol.

.

Krajinářské školy 19. stol.
Technika akvarelu, pastel.
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Ročník: kvarta
Výstupy
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů zkušeností
z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.

Učivo
Techniky kresby - tužka, perko, uhel, rudka.
Dynamická kresba. Např. kruh, koloběh vody,
zátiší s jablky, kresba hlavy.

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata
EV – vztah člověka
k prostředí

Poznámky
Např. kruh,
koloběh vody,
zátiší s jablky,
kresba hlavy.

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu,
prostoru a časovém průběhu (vyjádření vztahů,
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty).
Umí využívat znalostí o základních ,
druhotných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření .

Komplementární barvy - textura.
Symbolika barev, mísení barev, působení barev,
vztahy mezi barvami.
Kontrast (barevný, světelný).

Např.
nenarozené
mládě.

Orientuje se v grafických technikách - zvládá
tisk z výšky.
Rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření
uměleckých projevů současnosti a minulosti,
orientuje se v oblastech moderního umění.

Tisk z výšky, plochy, hloubky.

Např. PF, Ex
libris.

Porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace viz. obr. vyjádření; vysvětluje
své postoje k nim s vědomím osobní,

Práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 20. stol
a 2. pol. 20. stol. Např. kubismus, surrealismus,
impresionismus.
Seznamují se s hlavními současnými trendy
výtvarného umění (instalace, performance,
videoart, multimedia, akční umění – akční tvar
malby a kresby, land-art, happening).
Při práci s uměleckým dílem hledá a
pojmenovává základní obrazotvorné prvky a

EGS – Jsme Evropané
Dej - historické souvislosti
20. stol.
Hv - výtvarné směry
20. stol. promítající se
v hudbě
OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika
Výtvarná řada - výtvarné
trendy 20. stol.
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Učivo

společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů.

kompoziční přístupy, porovnává rozdíly
výtvarných vyjádření (abstraktní, popisné,
alegorické, symbolické, atd.)

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů
v proměnách , vývoji a ve vztazích.

Společná práce - komunikace.

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

OSV - komunikace
EV - ekosystémy

Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn.
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení
zkušeností získaných pohybem, hmatem a
sluchem.

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními
smysly.

OSV – sebepoznání a
sebepojetí

Uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
Převádění pocitů těla na obrazové znaky
s hledáním vzájemných souvislostí.

K tvorbě užívá některé metody současného
výtvarného umění - počítačová grafika,
fotografie, video, animace - a učí se s nimi
zacházet.

Animovaný film - spolupráce, komunikace.

Poznámky

Např. Jaká byla
léta minulá? graf, svět po
zemětřesení.
Např. Já kombinovaná
technika plastika,
asambláž,
koláž.

MDV – práce
v realizačním týmu

Reklama a propagační prostředky ( obaly,
plakáty, prostředky doplňkové reklamy,
jednotlivé propagační materiály)
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Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání
podnětů z představ a fantazie.
Zasazuje předměty do neobvyklých
souvislostí, vytváří nové a neobvyklé.
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Učivo

Mezipředmětové.
vztahy, průřezová
témata

Vytváření obrazových znaků na základě fantazie, OSV – sebepoznání a
kombinací představ a znalostí - rozvíjení
sebepojetí
schopnosti rozlišovat, z jaké vrstvy představivosti
znaky pocházejí.
Prostorová tvorba – modelování.

Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku skicování.

Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž.

Poznámky
Např. dotváření
náhodného
tvaru podle
svých
fantazijních
představ působivé
barevné
kombinace chiméra.

EV – vztah člověka
k prostředí
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Tělesná výchova

3.15.1.

Charakteristika předmětu

Obsahové vymezení
V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností,
k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro
pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení, stejně
jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se uplatňovat osvojené pohybové
dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které
vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování,
organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.
Hlavně však tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti
i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i u jiných a aktivně je
využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede proto žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové
činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové
aktivitě.
Součástí vzdělávacího obsahu předmětu tělesná výchova je část vzdělávacího obsahu oblasti
Člověk a zdraví. Jednotlivé tematické okruhy této oblasti přináší žákům podněty pro
ovlivňování zdraví, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci si osvojují dovednosti,
které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví
vlastní i zdraví jiných. Žáci se učí chápat svou zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu
jako významný předpoklad výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.
V ročnících prima a sekunda jsou zařazeny tři hodiny týdně, v ročnících tercie a kvarta dvě
hodiny týdně. Předmět tělesná výchova tvoří pouze základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby
si mohli žáci pohybové dovednosti upevnit a ověřit si jejich účinnost, je potřeba nabízet i
další formy pohybových činností (volitelné a nepovinné předměty, sportovní kroužky, cvičení
v hodinách jiných předmětů apod.) a vytvářet pro žáky dostatečný pohybový program.
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Organizace tělesné výchovy:
a)

klasická hodina tělesné výchovy na stadionu nebo v tělocvičně

b)

lyžařský kurz

c)

plavání

d)

bruslení

e)

cyklistika

V hodinách tělesné výchovy jsou žáci rozděleni do skupin na dívky a chlapce.
V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené
tematické oblasti průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, Environmentální
výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova.

3.15.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
 vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj
pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj
zdravotně orientované zdatnosti
Kompetence k řešení problému
 podporujeme žáky, aby kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je
s pomocí dospělých nebo samostatně jako prostředek k překonávání aktuálních
negativních tělesných či duševních stavů
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky ke vhodné komunikaci při sportovních utkáních, k přátelské atmosféře,
snažíme se odbourávat rivalitu a nepřátelské postoje
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a
jiných pohybových aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i pro
vzájemné přátelské vztahy
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Kompetence pracovní
 usilujeme o to, aby se žáci orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity
na zdraví a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů
zdatnosti a pohyblivosti a uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do
denního režimu,
 učíme žáky zvládat základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové nebo pracovní
činnosti ve známém i méně známém prostředí.
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Osnovy

Ročníky: prima a sekunda
Výstupy
žák zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Poznámky

příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu, zdravotně zaměřené
činnosti

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení během dne, rytmické a kondiční
cvičení, především v souvislosti
formy, aerobic, základy estetického
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
pohybu
svalovým oslabením

OSV –dovednosti zvládání
stresových situací
pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému,
chování podporující dobré
vztahy mezi lidmi

seznámí se s aerobikem a kondičním cvičením
s hudbou
dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků, projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
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zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně
na ně reaguje
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě,
v silničním provozu
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti, jedná v duchu
fair play
používá vhodné sportovní oblečení, sportovní
obuv a vybavení při daných činnostech
respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví

tělocvičné pojmy - komunikace v TV

spolupracuje při týmových pohybových
činnostech a soutěžích, vytváří varianty
osvojených pohybových her, zorganizuje
nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy, zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti
uvědomuje si význam sportovních her pro
rozvoj herních dovedností a herního myšlení
zvládá základní herní činnosti jednotlivce a umí
je využít při hře

základy sportovních her: přehazovaná
(prima), volejbal (sekunda), basketbal,
fotbal, házená, drobné míčové hry,
pohybové hry: frisbee, florbal, softbal,
pohybová tvořivost a využití netradičního
náčiní při cvičení

bezpečnost při sportování v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě, ve vodě, v silničním
provozu jako chodec či cyklista (včetně
bezpečné výbavy při těchto činnostech)

VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup k druhým
DV

tělocvična, hřiště
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zná základní pravidla sportovních her a řídí se
jimi
zná cviky na zdokonalení obratnosti a
pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo, uplatňuje zásady fair play
pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje

zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
uběhne 400 m a 800 m
zná taktiku při běhu – sprintu, vytrvalostního
běhu, při běhu terénem s překážkami

atletický
stadion
atletika- rychlý běh do 60 m, skok do
dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu

atletické závody
školy

gymnastika - cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

tělocvična

umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
účastní se atletických závodů
zvládne cvičení na žíněnce – napojované
kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým
zakončením, stoj na hlavě apod., přemet
stranou
provádí na hrazdě výmyk
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umí správnou techniku odrazu z můstku při
cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a
dřepu,
provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí –
kruhy, žebřiny, lavičky apod.
dívky provádí základní cvičební prvky na
kladině
zvládá záchranu a dopomoc při cvičení
uvědomuje si zdravotní a rozvojový význam
plavání
zvládá dva plavecké způsoby, startovní skok a
obrátku

základní plavecké disciplíny

plavecký bazén
Smilovice
plavání a bruslení
je zařazeno do
výuky v případě,
že lze zajistit
plavecký bazén a
zimní stadion

chápe bruslení jako vhodnou pohybovou a
společenskou činnost, zvládá jízdu vpřed i
vzad, základní obraty a zastavení

bruslení, hoši lední hokej

zimní stadion
Sedlčany

zná pravidla pohybu v zimní krajině a chování
na vlecích a na sjezdovkách a řídí se jimi

běžecké lyžování, sjezdové lyžování,
snowboarding

lyžařský kurz
v sekundě

zvládá mazání lyží
zvládá dovednosti na sjezdových a běžeckých
lyžích, eventuálně na snowboardu
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chápe význam a způsob ochrany krajiny při
zimních sportech a respektuje je

EV, VkZ – ochrana přírody

ví, že turistika a pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým aktivitám
umí se připravit na turistickou akci

turistika a pohyb v přírodě

projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování – fair play

zahajovací kurz v primě
EV – ochrana přírody
OSV – posílení vůle,
osobnostní rozvoj

respektuje zdravotní handicap

MKV – jedinečnost každého
člověka a jeho zvláštnosti

zná význam sportování pro zdraví

VkZ – pozitivní vztah
k vlastnímu zdraví,
odpovědné chování vůči sobě
i ostatním

dovede získat informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon,
porovnat ho s předchozími výsledky
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Ročníky: tercie a kvarta
Výstupy
žák zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou

Učivo

seznámí se s aerobikem a kondičním cvičením
s hudbou
dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků, projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní

Poznámky

příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu, zdravotně zaměřené
činnosti

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

OSV – dovednosti zvládání
stresových situací,
cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy aerobic, základy estetického
pohybu

pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
chování podporující dobré
vztahy mezi lidmi

tělocvičné pojmy - komunikace v Tv
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zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně
na ně reaguje
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě,
v silničním provozu

bezpečnost při sportování v tělocvičně,
na hřišti, v přírodě, ve vodě, v silničním
provozu jako chodec či cyklista (včetně
bezpečné výbavy při těchto činnostech)

VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup k druhým
DV

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály
pro organizaci činnosti, jedná v duchu fair play
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní
obuv
respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví
spolupracuje při týmových pohybových
činnostech a soutěžích, vytváří varianty
osvojených pohybových her, zorganizuje
nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

sportovní hry: volejbal, basketbal, fotbal,
házená, drobné míčové hry, pohybové
hry: frisbee, florbal, softbal, pohybová
tvořivost a využití netradičního náčiní při
cvičení

tělocvična, hřiště

uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností a herního myšlení
zvládá základní herní činnosti jednotlivce a umí
je využít při hře
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zná základní pravidla sportovních her a řídí se
jimi
zná cviky na zdokonalení obratnosti a
pohotovosti
je schopen soutěžit v družstvu
umí se dohodnout na spolupráci a taktice
družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo, uplatňuje zásady fair play
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům
a adekvátně na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem a vrhu
koulí
zná princip štafetového běhu
zná taktiku při běhu – sprintu, vytrvalostního
atletika- rychlý běh do 100 m, skok do
běhu, při běhu terénem s překážkami, umí
dálky, skok do výšky (flop), hod míčkem,
skákat do dálky a do výšky
vrh koulí, rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
účastní se atletických závodů.
zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, gymnastika - cvičení na nářadí a
kotouly vpřed a vzad s různým zakončením,
s náčiním odpovídající velikosti a
kotoul letmo, stoj na hlavě apod., přemet
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly
stranou
provádí na hrazdě výmyk, přešvihy
dovede roznožku, příp. skrčku přes nářadí
odpovídající výšky
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí –
kruhy, žebřiny, lavičky apod.

atletický stadion

atletické závody
školy

tělocvična
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dívky provádí jednoduché vazby na kladině
zvládá záchranu a dopomoc při cvičení
uvědomuje si zdravotní a rozvojový význam
plavání
zvládá tři plavecké způsoby, startovní skok a
obrátku

chápe bruslení jako vhodnou pohybovou a
společenskou činnost, zvládá jízdu vpřed i vzad,
základní obraty a zastavení
projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti

základní plavecké disciplíny

plavecký bazén
Smilovice
plavání a bruslení
je zařazeno do
výuky v případě,
že lze zajistit
plavecký bazén a
zimní stadion
zimní stadion
Sedlčany

bruslení, hoši lední hokej

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování – fair play

OSV – posílení vůle,
osobnostní rozvoj

respektuje zdravotní handicap

MKV – jedinečnost každého
člověka a jeho zvláštnosti

zná význam sportování pro zdraví

VkZ – pozitivní vztah
k vlastnímu zdraví,
odpovědné chování
vůči sobě a ostatním

dovede získat informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon,
porovnat ho s předchozími výsledky
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