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1. Identifikační údaje
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - denní forma vzdělávání
(pro osmiletý a čtyřletý vzdělávací program) - Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500.
Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý vzdělávací program
Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání
Adresa školy:
Gymnázium Opatov, Praha 4,
Konstantinova 1500 – 149 00

Zřizovatel školy:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581
telefon: 236005270
www:
posta@cityofprague.cz

Ředitel školy:
RNDr. Jan Peřina
Statutární zástupce ředitele:
RNDr. Eva Hovorková
Zástupce ředitele:
Mgr. Petr Vondrlík

IČO:
IZO:
REDIZO:

Koordinátor ŠVP:
Mgr. Petr Vondrlík

49 366 629
049 3666 29
600005208

Kontakty:
telefon: +420 272 941 932
web: www.gymnazium-opatov.cz
e-mail: mailbox@gymnazium-opatov.cz
e-mail: perina@gymnazium-opatov.cz
e-mail: vondrlik@gymnazium-opatov.cz
Platnost dokumentu:
Od: 1.9.2007 , nižší stupeň osmiletého gymnázia
Od: 1.9.2009 , čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia
ŠVP byl schválen Radou školy dne:
3.9.2007 - nižší stupeň osmiletého gymnázia
21.10.2009 - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Čj.: GO-811/2009-Pe

............................................
RNDr. Jan Peřina
ředitel školy
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2. Charakteristika školy
Škola byla založena v roce 1992 jako pobočka Gymnázia Na Vítězné pláni. Od roku 1993
existuje jako samostatná státní organizace. Do roku 1996 fungovala jako čtyřleté gymnázium.
Od školního roku 1996/97 nabízí čtyřleté a osmileté studium pro absolventy ZŠ. Škola klade
důraz na vytváření dobrých mezilidských vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči. Svojí prací se snaží
přispět k vytváření dobrého jména Jižního Města. Gymnázium je umístěno v klidném prostředí
nedaleko stanice metra Háje a Opatov.

2.1.Velikost školy

A. - nižší stupeň osmiletého gymnázia:
Počet tříd celkem:
Počet tříd v ročníku:
Průměrná naplněnost tříd:
Označení tříd:

8
2
32 žáků
prima, sekunda, tercie, kvarta

B. - čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia:
Počet tříd celkem:
12
Počet tříd v ročníku – čtyřleté studium: 1
Počet tříd v ročníku – osmileté studium: 2
Průměrná naplněnost tříd:
30 žáků
Označení tříd: čtyřleté gymnázium
vyšší stupeň osmiletého gymnázia

1.,2.,3.,4. ročník
kvinta, sexta, septima, oktáva

2.2. Vybavení školy
Prostorové, materiální i technické podmínky jsou vyhovující. Pracovní prostředí je v souladu
s hygienickými a bezpečnostními normami a pravidelně je zajišťována technická údržba. Budova
je panelového typu (pavilony A až G).
Univerzálních učeben je 22, z toho je 20 kmenových. Pro výuku odborných předmětů slouží
15 učeben (učebny D,Z,B,Ch jsou vybaveny moderními projekčními zařízeními).Špičkovou
učebnou je moderní multimediální učebna vybavená didaktickou technikou jako čtecí kamera,
PC, internet, satelit, DVD přehrávač, dataprojektor aj..
Výuka tělesné výchovy se realizuje ve 3 tělocvičnách (2 velké a 1 malá), venkovním
sportovním areálu (1 velké hřiště a 2 malá hřiště) . Areál je v neuspokojivém a místy až
havarijním stavu. Nutně vyžaduje celkovou rekonstrukci .
Žáci mohou využívat pro práci a komunikaci 2 internetové počítačové učebny,
knihovnu.Připravujeme propojení počítačovou sítí s možností internetové komunikace postupně
do všech kabinetů vyučujících. Pro neformální setkání, studium a mimoškolní činnost slouží
místnost zřízená a provozovaná studenty našeho gymnázia (Studentský školní klub GO).
Stravování žáků je zajištěno prostřednictvím školní jídelny jejíž součástí je školní kuchyně a
2 jídelny.
V budově není zaveden bezbariérový přístup.
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2.3. Charakteristika pedagogického sboru
Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační
požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní výchovu a vzdělávání.
Většina pedagogických pracovníků využívá možnosti grantovaných projektů prohlubovat si
vzdělání v oboru.
Na škole působí 42 vyučujících včetně ředitele školy a dvou zástupců ředitele. Dbáme na
dodržení co nejvyšší aprobovanosti učitelů. Pedagogický sbor je v optimálním věkovém složení
se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům a okolí.
Významná je funkce výchovné poradkyně. Její hlavní náplní práce je spolupráce se studenty,
rodiči a s psycholožkou, která je na částečný úvazek zaměstnankyní školy. Jedním z významných
bodů spolupráce je kariérní poradenství, kdy zájemci z řad studentů absolvují testy profesní
orientace. Následuje individuální konzultace v otázce volby vysokých škol a výběru volitelných
předmětů s ohledem na další vysokoškolské studium.

2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle probíraného učiva, reagují podle
aktuálních potřeb společnosti. Projekty vytváří vyučující daných předmětů (souvisí s látkou
probíraného předmětu). Vytváří se i projekty pro dané ročníky nebo pro celou školu.
K dlouhodobým projektům organizovaným školou patří:














Projekt „Podaná ruka“ - oblast péče o zdraví a prevence úrazů
Projekt „Jeden svět na školách“ - oblast drog, pohlavně přenosných chorob, AIDS,
rasismu
Projekty s charitativním zaměřením - (Šance, Srdíčkový den, ….)
Projekt „Otevřená věda“ - propojení mezi středoškolskými studenty a AV ČR
Projekty celoškolní - „Divadelní festival, Toulky Prahou-historie, Den poezie“
Projekty ročníkové
o „LIHIVY“ - literárně historický výjezd studentů
o „ZECHEBI“ - přírodovědný výjezd zaměřený na zeměpis,chemii, biologii
o „Matematický výjezd“ - výjezd studentů zaměření na matematiku
Vzdělávací projekt „Čas proměn“ - oblast péče o zdraví, hygienu, prevenci pohlavních
chorob, AIDS
Vzdělávací projekt - „Jíme, abychom žili“ - program na prevenci poruch příjmu
potravy (anorexie, bulimie)
Vzdělávací projekt „Člověk a zdraví“ - zapojení co nejvíce sportovně nadaných
studentů do sportovních soutěží v rámci Prahy „Pohár pražských škol - POPRASK“
Vzdělávací projekt „Zdravý kolektiv – Gymnázium Opatov“ - prevence sociálně
patologických jevů
Vzdělávací projekt přípravy k mezinárodně uznávaným zkouškám
o FCE z anglického jazyka
o DELF z francouzského jazyka

Mezinárodní spolupráce:
Mezinárodní projekt DID - DELIBERATINE IN A DEMOGRACY
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Jde o projekt, jehož úkolem je zvýšit znalosti studentů o aktuálních společenských
problémech a prohloubit jejich aktivní zapojení v diskuzích o demokratických principech ve své
zemi. V tomto projektu bylo zapojeno 6 zemí. Pro naší školu je partnerem střední škola
v Chicagu. V projektu pracujeme od roku 2004.

2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Intenzivní spolupráce mezi školou a rodiči probíhá z iniciativy obou zúčastněných stran. Řešené
případy se týkají např. adaptace nových žáků ve škole (zejména žáků prvních ročníků osmiletého
studia), dále studijních záležitostí a kázeňských problémů.
Při škole pracuje sdružení rodičů pod názvem „Klub přátel Gymnázia Opatov“. Vedení školy a
zástupci pedagogů se pravidelně setkávají se zástupci rodičů na schůzkách výboru KPGO. Výbor
KPGO pomáhá finančně zajišťovat některé významné akce školy (imatrikulaci prvních ročníků,
maturitní ples i samotné maturity), rozvoj internetové studovny, nákup školních pomůcek a
sportovních potřeb.
Školní psycholožka. Škola zaměstnává školní psycholožku. Zejména ve třídách nižšího gymnázia
probíhá šetření (tzv. sociometrický test) ohledně třídního klimatu. Žáci 2. a 3. ročníku (resp. 6. a
7. ročníku) absolvují testy profesní orientace s vyhodnocením. Žáci individuálně konzultují
volbu vysokých škol a výběr volitelných předmětů s ohledem na vysokoškolské studium.
Aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy je postavena ne demokratickém principu a je
realizována prostřednictvím SKGO (Studentského klubu gymnázia Opatov). Tato organizace se
významně podílí na běhu života školy. Pořádá jak dlouhodobé celoroční soutěže tříd, tak i
krátkodobé akce. Aktivně se zapojuje do prezentace školy při „Dnech otevřených dveří
gymnázia“.
Školská rada. Dne 1. ledna 2006 byla zřizovatelem školy ustanovena školská rada - orgán školy
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má šest členů, její
funkční období je tří roky a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004.,
školský zákon, v platném znění. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem nejméně dvakrát
ročně.
Ve škole se konají setkání zájemců z řad studentů i učitelů se zástupci některých pražských
fakult, která slouží k prohloubení informací o studiu na příslušné škole (UK, ČZU, VŠCHT,
ČVUT).
Škola v září tradičně pořádá setkání maturantů se zástupcem agentury SOKRATES, který velmi
erudovaně vysvětlí studentům možnosti pomaturitního studia.
Každoročně probíhá prezentace agentur zajišťujících přípravu žáků na přijímací zkoušky na VŠ.
Škola úzce spolupracuje s Fakultou tělesné výchovy UK a Přírodovědeckou fakultou UK.
Studenti těchto fakult u nás vykonávají pedagogické praxe, čímž naše škola a profesoři
významně přispívají k jejich pedagogickému růstu.
Mezinárodní projekt DID (DELIBERATINE IN A DEMOGRACY). Jde o projekt, jehož úkolem
je zvýšit znalosti studentů o aktuálních společenských problémech a prohloubit jejich aktivní
zapojení v diskusích o demokratických principech ve své zemi.
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Studenti mohou své názory konfrontovat s názory a postoji studentů z partnerských zemí. Naše
škola spolupracuje se střední školou v Chicagu.
Mezinárodní projekt MDG 15 (Rozvojové cíle tisíciletí - Millenium Development Goals MDGs). Jsou programem snížení chudoby, který byl sestaven ze závazků přijatých na
mezinárodních konferencích a summitech během 90. let 20. století.
Všech 191 členských států OSN se v září roku 2000 zavázalo splnit do roku 2015 Miléniovou
deklaraci, která vytyčuje konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování chudoby. Je to základní
krok k podpoře lidské důstojnosti, rovnoprávnosti, k dosažení míru, demokracie a ekologické
udržitelnosti.
Studenti naší školy se zúčastňují besed s obyvateli afrického kontinentu (Čad a Keňa).
Tradičně dobré kontakty udržují žáci ve škole se sdružením O S A pro podporu samostatnosti
mentálně postižených lidí. Jejich klienti navštěvují školu, kde při osobním rozhovoru s nimi
studenti sami přicházejí s nápady na další kontakty.
Žáci se pravidelně a dlouhodobě účastní charitativních akcí Světluška pro děti nevidomé a
Projektu Šance pro děti ulice. Obě nadace se velmi pochvalně vyjadřují o práci našich studentů a
ti se přirozeně učí vnímat a přijímat lidi znevýhodněné.

2.6. Informační systém
Nahlédnutím do webových stránek školy (http://www.gymnazium-opatov.cz) je možné získat
základní i aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít podrobné
informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Slouží rovněž ke komunikaci
s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím zveřejněných e-mailových adres.
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3 . Charakteristika školního vzdělávacího
programu
3.1. Zaměření školy
Naše škola je všeobecné gymnázium.
Škola klade důraz na všestranný rozvoj žáka, nedochází k žádným výrazným preferencím
jednotlivých oborů a kompetencí.
Pomáháme žákům osvojit si znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v dalším studiu
i v životě.
Vycházíme z požadavku moderní doby – spoluvytvářet demokratické hodnoty a zodpovědné
občanství, klademe důraz na zpracování a vyhodnocování informací, tvořivý přístup k nim a
samostatné myšlení.
Výraznou snahou je zavádění efektivních metod do výuky (např. projektové vyučování,
skupinové vyučování).
Snažíme se vychovávat a učit žáky, aby po osmileté docházce do gymnázia byli schopni co
nejlépe zvládnout přijímací zkoušky na vysoké školy a tím naplnit jeden z hlavních úkolů
gymnázia - příprava žáka na VŠ.
Jelikož jsme gymnáziem se všeobecným zaměřením, snažíme se komplexně kultivovat osobnost
žáka, tj. pečovat o rozvoj jeho tělesných, duševních a mravních vlastností. Proto ho chceme
vybavit nejen základními vědomostmi, ale budeme ovlivňovat i jeho postoje a hodnoty.
Výstupem by měl být žák s uceleným obrazem světa.
Škola si klade za cíl především:
-

představit strukturu každého oboru tak, aby se v ní žák snadno zorientoval a byl schopen
odhalovat souvislosti a kauzální vztahy mezi jevy
klást důraz na aktivní osvojování učiva tak, aby je žák byl chopen použít v běžném životě
vést vyučování v aktivním rovnoprávném dialogu učitel-žák, což vede k oboustranné
odpovědnosti za kvalitu studia
vést vyučovací proces tak, aby směřoval k otevření a posílení potencí žáka a tak mu
pomohl s volbou jeho profesní orientace

Zaměření školy naplňuje cíle základního (v nižším stupni osmiletého gymnázia) a gymnaziálního
vzdělávání.
Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány
v Rámcovém vzdělávacím programu a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti.
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3.2. Profil absolventa
Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP) dosáhne žák:
A. – u nižšího stupně osmiletého studia - základní vzdělání
B. – u vyššího stupně osmiletého studia a čtyřletého studia – střední vzdělání s maturitou
Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních
principů orientace na trhu práce včetně uplatnění absolventů v zemích EU. S tím souvisí důležité
postavení jazykového vzdělání a jazykové komunikace ve vzdělávacím
procesu, jež patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa .
Jazykové vyučování vybavuje studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a
prosazovat výsledky svého poznání.
V průběhu vzdělávání je kladen důraz nejen na samotné znalosti, ale také na utváření charakteru
žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si
demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke
kladnému vztahu k životnímu prostředí.
Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci: práce s více
zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledků, schopnost diskuse.
Žáci mají možnost ke konci studia složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího
jazyka.
Absolvent Gymnázia Opatov dokáže samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné
literatury, je schopen využívat fondu knihoven a uživatelsky ovládá výpočetní techniku.
Za nezbytnou součást svého životního stylu považuje vyváženou péči o vlastní tělesnou zdatnost.

3.3. Organizace přijímacího řízení
Přijímací řízení je organizováno podle ustanovení § 59-61 školského zákona a vyhlášky
č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách za posouzení konkrétních podmínek řízení, ve znění pozdějších předpisů. Pro
školní rok 2018/2019 platí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách úpravy školského
zákona (zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 49/2009 Sb.).
Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku.
Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky v předchozím
studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech.
O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech bodů
přidělených v přijímacím řízení (jak bodů ze všech zkoušek tak bodů za předchozí studium a
úspěchy v mimoškolních činnostech).
Přijímací zkouška pro nižší stupeň osmiletého gymnázia se skládá ze školní části a z jednotné
zkoušky. Školní přijímací zkoušku tvoří kombinovaný test z všeobecných znalostí a anglického
jazyka. Jednotnou státní přijímací zkoušku tvoří test z českého jazyka a matematiky.
Každá část zkoušky je obodována. Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující
5. ročník ZŠ.
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Přijímací zkouška pro čtyřleté studium se skládá pouze z jednotné zkoušky z českého
jazyka a matematiky.
Náplň zkoušek je dána požadavky celého RVP ZV pro základní vzdělávání.
Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za
výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě přijímací
zkoušky pro potřebné uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách
http://www.gymnazium-opatov.cz.

3.4. Organizace maturitní zkoušky
Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá podle § 77 a § 81 odst. 11 a §
113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů maturitní zkoušku.
Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období (od 2. května do 10. června),
v podzimním zkušebním období (od 1. září do 20. září).
V jarním zkušebním období se písemné práce společné části mohou konat i v dřívějším
termínu, nejdříve však 1. dubna.
Společná část maturitní zkoušky:
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných a maximálně dvou nepovinných
zkoušek.
Povinné zkoušky:
 Český jazyk a literatura – jedna úroveň obtížnosti – základní
 Cizí jazyk (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk) nebo matematika
- základní úroveň obtížnosti
Nepovinné zkoušky:
 Matematika, Cizí jazyk - základní úroveň obtížnosti
Všechny zkoušky společné části zadává podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy všem maturantům ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné
úrovni. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také
kritéria hodnocení. Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti, které mají
význam pro budoucí život žáka, což naše škola ve svém Školském vzdělávacím programu
zohledňuje.
Profilová část maturitní zkoušky:
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných a maximálně dvou nepovinných
zkoušek.
Rozhodnutí ředitele o počtu povinných zkoušek a nabídce jednotlivých povinných a nepovinných
zkoušek je termínováno dnem 30. září 2019.
Formu zkoušek profilové části určuje ředitel školy. Podle školského zákona jí může být nejen
tradiční ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, písemná zkouška, ale i vypracování
maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.
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Žák může požádat o nahrazení jedné jazykové profilové zkoušky výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona.
Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitní vysvědčení, do celkového výsledku
maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

3.5 Výchovné a vzdělávací strategie
Tyto strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků, které jsou souborem předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot podstatných pro uplatnění v životě. Jsou základem rozvoje předpokladů pro
jejich celoživotní vzdělávání. Na naší škole uplatňujeme takové formy práce se studenty, které
napomáhají rozvoji osobnosti jako celku, to znamená všech klíčových kompetencí.

A. - nižší stupeň osmiletého gymnázia
Klíčové
kompetence
Kompetence
k učení

-umožnit žákům
osvojit si strategii
učení a motivovat
je pro celoživotní
učení

Postupy k dosažení klíčových kompetencí
Učitel vede žáky k samostatnému objevování při získávání nových poznatků a jejich zpracování.
Učíme žáky organizovat a řídit vlastní učení a motivovat se pro další učení.
Učitel rozvíjí u každého žáka na základě jeho předpokladů kooperativní učení.
Učitel motivuje žáky k vyhodnocování informací z hlediska vztahu k tématu, z hlediska
pravdivosti a podstatnosti.
Žáci se učí stanovovat si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení jednak sami sebou, ale i
v rámci společné diskuze s ostatními žáky.
Žáci dovedou využívat různé zdroje informací, rozhodují o podstatnosti informací vzhledem
k danému úkolu.
Žáci jsou motivováni pro životní styl obohacený o fyzickou stránku

Formy vzděláváníOlympiády, soutěže, srovnávací testy, výměnné jazykové pobyty aj.
např.:

Kompetence
k řešení
problému
-podněcovat žáky
k tvořivému
myšlení, logickému uvažování a
k řešení problémů

Učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů.
Učitel motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života.
Žáci se snaží o tvořivý a samostatný přístup při řešení zadaných úkolů.
Žáci jsou vedeni k práci s různými zdroji informací a zároveň k volbě vhodných metod jejich
řešení a obhajoby.
Učitel předkládá žákům komplexní úlohy ve formě projektů.
Žáci se zapojují do soutěží, prezentací, výstav, korespondenčních kurzů.
Učitel aplikuje různé formy řešení problémů vzájemným zadáváním a hodnocením úkolů např.
pomocí PC, internetu, e-mailu, časopisu, nástěnných zpráv aj.

Formy vzdělávánínapř.:
Aplikujeme úlohy testového typu a učíme žáky strategii řešení těchto úloh.

Učitel vede žáky k přesnému, výstižnému a kultivovanému vyjadřování.
Učitel směřuje žáky k využívání dostupných prostředků komunikace (knihovna, internet,
Studentský klub GO aj.)
-vést žáky k
Učitel poskytuje žákům prostor pro vyjadřování při problémovém vyučování, v diskusních
všestranné a
skupinách, při zpracování školních projektů.
účinné komunikaci Podporujeme v žácích smysluplné využívání komunikačních prostředků.
Žák se snaží logicky a jasně formulovat myšlenky v souvislosti se zvoleným komunikačním
prostředím.
Žák se účinně zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Kompetence
komunikativní
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Formy vzdělávánínapř.:
Využíváme kooperativní formy výuky a vytváříme podmínky pro komunikaci v cizích jazycích .

Učitel vede žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným
každodenním aktivitám.
Učitel respektuje individualitu žáků a vede k tomu i žáky.
Nabízí dostatek možností pracovat ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
-rozvíjet u žáků
a tvůrčí atmosféru ve skupině.
schopnost při proUčitel vede žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, učí je zároveň
fesní orientaci
k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.
spolupracovat a
respektovat práci
Žák je motivován přijímat kulturní odlišnosti jiných sociálních skupin či jiných etnik
vlastní i druhých
(mezinárodní projekty, dobrovolnické aktivity, činnost občanského sdružení).
Kompetence
sociální a
personální

Formy vzděláváníUplatňujeme kooperativní a týmovou práci.
např.:

Kompetence
občanské

Učitel rozvíjí u žáků občanskou uvědomělost, znalost práv, odpovědností a povinností každého
z nich.
-připravovat žáky V žácích budujeme úctu ke kulturním historickým hodnotám i k člověku, k přírodnímu bohatství
jako svobodné
a životnímu prostředí.
a zodpovědné
osobnosti, uplatňu- Učitel respektuje individuální rozdíly mezi žáky.
Vede žáky k zodpovědnému přístupu k obsahu některých volně dostupných informací (erotika,
jící svá práva a
rasová nesnášenlivost, terorismus).
plnící své
Učíme žáky prezentovat veřejnosti sami sebe a život školy (školní časopis, média).
povinnosti.
Žák dokáže s pomocí ICT vyhledat informace z úřadů a zájmových organizací.
Vyzná se v možnostech prezentace výsledků různých statistických šetření (volby, průzkum
veřejného mínění).
Formy vzdělávání- Celoškolní projekty
např:

Učitel vede žáky k poznávání zásad bezpečnosti práce, ochrany svého zdraví i druhých, ochrany
kulturních a společenských hodnot.
Motivuje a vede žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti využívali v zájmu své přípravy na
-pomáhat žákům
budoucí studium a povolání.
poznávat a rozvíjet
Vede je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných množností při profesní orientaci.
své schopnosti i
reálné možnosti a Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce.
uplatňovat získané Žák získává základní dovednosti v laboratorní technice, při práci s modely a využitím výpočetní
techniky
vědomosti a
Žák uplatňuje vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů
dovednosti.
Kompetence
pracovní
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B. - vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium
Klíčové
kompetence
Kompetence
k učení

Postupy k dosažení klíčových kompetencí
Učitel předkládá žákům učivo v takové formě, aby nepochybovali o jeho smysluplnosti, tj.
důsledně propojuje obsah učiva s praxí a každodenní realitou života a tak motivuje žáky k učení.
Učitel dává svým pedagogickým působením žákům osobní příklad toho, jak by měl efektivní
vyučovací proces vypadat.
Učitel vyžaduje od žáků využívání informační technologie při získávání informací, řešení
problémů a zpracování zadaných prací.
Učitel zadává úkoly tak, aby žáci stále více museli potřebné informace samostatně vyhledávat a
následně efektivně a tvořivě interpretovat a prezentovat.
Učitel připravuje žáky na účast v soutěžích v rámci individuálních konzultací jim poskytuje
odbornou pomoc, a tím zvyšuje i jejich zájem o daný obor.
Žák je schopen si své učení a svoji pracovní činnost sám organizovat a plánovat, k získávání
informací a poznatků vědomě užívá různé strategie učení.
Žák získané informace tvořivě zpracovává, přičemž je schopen tyto informace kriticky posoudit,
zároveň nachází souvislosti mezi nově získanými informacemi a svými vědomostmi.
Žák je schopen kriticky posoudit svůj pokrok při dosahování jím vytyčených cílů.

Formy vzděláváníOlympiády, soutěže, srovnávací testy, výměnné jazykové pobyty aj.
např.:

Kompetence
k řešení
problémů

Učitel důsledně vede žáky k rozpoznání příčin a důsledků jevů a odhalování souvislostí mezi
jevy.
Učitel pomáhá žákům s analýzou problému, učí je vidět problém z různých úhlů a kriticky se
vyjadřuje k navrhovaným hypotézám řešení.
Učitel zadává k řešení úlohy, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů.
Podporuje žáky při hledání různých postupů a formulování vlastních názorů.
Učitel zadává témata k řešení a diskuzi, která jsou spjata s reálným životem studentů.
Učí žáky adekvátně reagovat na názory druhých.
Žáci se ve škole setkávají s takovými úkoly a problémy, k jejichž řešení musejí sami navrhovat
postup a tento postup s využitím svých znalostí, schopností a dovedností realizují.
Žák dovede rozeznat příčinu jevu a její důsledek. Dokáže vytvářet hypotézy a vyhledávat
informace pro vyřešení problému. Zároveň zvažuje úskalí, jež se skrývají v různých postupech při
řešení určitého problému. Při řešení problému používá analytický i syntetický způsob myšlení.

Formy vzdělávánínapř.:
Aplikujeme úlohy testového typu a učíme žáky strategii řešení těchto úloh.

Kompetence
komunikativní

Učitel umožňuje žákům prezentovat vlastní názory a pojetí daného problému v rámci ústní i
písemné prezentace.
Učitel vyžaduje zpracování vybraných témat formou závěrečné práce a následně požaduje,
prezentaci, obhajobu a naslouchání ostatních žáků.
Učitel vede žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, učí je zároveň odmítavému
postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.
Učitel rozvíjí prostřednictvím literárních i odborných textů i vlastních jazykových projevů
kultivovanost (tj. jasnost, srozumitelnost a přiměřenost) individuálního vyjadřování.
Učitel dává větší prostor mluvenému projevu žáků (nejen v jazykových hodinách) a tím také
jejich výstižnému a srozumitelnému vyjadřování.
Žáci se účastní mezinárodních studentských výměnných návštěv a pracují v mezinárodních
projektech.
Žáci poznávají různé druhy komunikace a postupně si osvojují různé komunikační strategie a
techniky tak, aby si z nich dokázali vědomě vybírat vzhledem k funkci a okolnostem.
Žáci při komunikaci využívají informační a komunikační technologie – textový editor, grafické a
tabulkové zpracování, programy pro vytváření elektronických prezentací, internet.
Žáci se učí hodnotit své vlastní komunikační projevy i projevy jiných lidí – formou prezentací a
analýzou ve třídě.
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Žák dovede jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky, dokáže vhodně argumentovat a
obhájit svůj názor.
Formy vzdělávánínapř.:
Využíváme kooperativní formy výuky a vytváříme podmínky pro komunikaci v cizích jazycích .

Kompetence
sociální
a
personální

Formy vzdělávánínapř.:

Kompetence
občanská

.

Formy vzdělávánínapř:

Kompetence k

podnikavosti

Formy vzdělávánínapř.:

Učitel vystupuje v kontaktu s žáky otevřeně, vstřícně a tolerantně a tím je nenásilně učí
toto chování přejímat.
Učitel neupírá žákovi právo na vlastní názor, ale zároveň ho vede k odpovědnosti za
důsledky vlastních rozhodnutí.
Učitel pomáhá žákovi se stanovením cílů a priorit s ohledem na jeho schopnosti, pomáhá
se sebereflexí a společně identifikují příčiny úspěchů a neúspěchů.
Učitel přispívá k vytváření mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii.
Učitel využívá ve své práci služby školního psychologa a výchovného poradce.
Žák je motivován přijímat kulturní odlišnosti jiných sociálních skupin či jiných etnik
(mezinárodní projekty, dobrovolnické aktivity, činnost občanského sdružení).
Žáci si sami a ve spolupráci s učiteli organizují akce pro sebe, pro ostatní žáky i akce
prezentující školu na veřejnosti – výlet, exkurze, divadelní festival, maturitní ples,
imatrikulace prvních ročníků.
Uplatňujeme kooperativní a týmovou práci.
Učitel vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel, na jejichž formulování se studenti
podíleli.
Učitel navozuje situace, při kterých si žáci uvědomují svá práva, povinnosti a zodpovědnost,
studenti hájí svá práva a práva druhých a učí se přijímat zodpovědnost za své činy.
Učitel seznamuje žáky s kulturními tradicemi a hodnotami našeho národa, ale i dalších národů a
menšin, žáci tyto hodnoty uznávají, chrání a spoluvytvářejí.
Vede žáky k účasti v projektech zaměřených na různé oblasti společenského života – humanitární
činnost, rozvoj občanské společnosti, integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin do
společnosti, pomoc těmto skupinám.
Učitel dbá o dodržování základních pravidel lidského soužití a bezpečnosti práce. Vhodně volí
metody, které umožňují žákovi srovnat svůj hodnotový systém s ostatními, sladit osobní zájmy se
zájmy skupiny.
Žák dokáže s pomocí ICT vyhledat informace z úřadů a zájmových organizací.
Vyzná se v možnostech prezentace výsledků různých statistických šetření (volby, průzkum
veřejného mínění).
Celoškolní projekty
Učitel nabízí k povinnému základu systém volitelných předmětů, v jejichž rámci se může žák
profilovat. Upozorňuje studenty na možnosti dalšího vzdělávání a jeho uplatnění na trhu práce.
Učitel zařazuje do vyučování takové aktivity, které rozvíjí schopnost plánovat, určit priority,
postupy k jejich dosažení, rozhodovat apod.
Učitel volí úkoly tak, aby se žák naučil dokončit zahájenou aktivitu a motivoval se tak k dosažení
reálného úspěchu.
Učitel pomáhá rozvíjet schopnosti studentů pomočí školních a celostátních soutěží.
Učitel pomáhá žákům si ujasňovat představu o reálné podobě jejich budoucího povolání a o
volbě studia – používá různé formy (exkurze, film, beseda).
Žák se zodpovědně rozhoduje o svém dalším vzdělání a své budoucí profesi, přičemž přihlíží ke
svým zájmům a svým potřebám.
Žák vhodně volí výběrové semináře, účastní se soutěží dle svého zaměření.
Žák dokáže plánovat, definovat priority, pro dosažení svého cíle zvažuje různé cesty a dokáže se
rozhodnout pro jednu z nich.
Semináře, besedy s odbornými agenturami, dotazníky, modelové situace, skupinové práce…
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3.6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je otevřená i žákům s některými typy zdravotního postižení, znevýhodnění, i žákům
výjimečně nadaným. Škola přijímá žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyučující
dokáží zvládnout v rámci běžné výuky.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme konzultace, zprostředkováváme péči
školní psycholožky a spolupracujeme s rodiči žáků.
K žákům se specifickými poruchami učení přistupujeme individuálně po konzultacích
s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny.
Na základě diagnostiky jsou plánovány a využívány vhodné metody a postupy výuky. Žáci se
zdravotním postižením jsou integrováni v rámci běžných tříd.
Nezletilý žák se speciálními vzdělávacími potřebami může být vzděláván podle individuálního
vzdělávacího plánu na základě písemného doporučení školského zařízení.
V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia maturitní zkouškou jsou těmto žákům
stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními
potřebami se přihlédne k povaze postižení nebo znevýhodnění.
Vzhledem k prostorovému řešení budovy nejsme školou s bezbariérovým přístupem.
Žáci s odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí. Z těchto žáků jsou u nás
nejvíce zastoupeni Vietnamci. V současnosti studují bez problémů a naopak patří spíše mezi
lepší studenty. Velmi významným faktorem při zapojování těchto žáků do kolektivu třídy a školy
je učitel, jež se snaží vytvořit ve třídě příznivé společenské klima a zároveň věnuje zvýšenou
pozornost vztahům mezi žáky navzájem.
V případě potřeby jsme připraveni určit žákovi studijního poradce, který bude plánovat a
sledovat jeho postup ve studiu a pomáhat mu, aby se učil aktivně. Zároveň bychom navázali
kontakt a užší spolupráci s jeho rodiči.

3.7.

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Při studiu je věnována individuální péče žákům s nadáním, především prostřednictvím jejich
zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů.
Pravidelně jsou velmi kvalitní výsledky v olympiádách z matematiky, fyziky, zeměpisu a
chemie, ale i v jazykových soutěžích a v SOČ.
Mimořádně nadaní žáci se zapojují do programů VŠ (např. Otevřená věda, Otevřené laboratoře) a
zpracovávají úkoly s vědeckými konzultanty.
Vyučující jednotlivých předmětů průběžně nadané a talentované žáky upozorňují na nové
možnosti vzdělávání v různých institucích.
Žáci mimořádně jazykově nadaní mají navíc možnost zvolit si jazykovou skupinu tak, aby
pracovali vždy v nejpokročilejší skupině.
Mimořádně nadaný žák může být vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na základě
žádosti zákonného zástupce.
Naše škola se soustředí na rozvíjení nadání žáků tak, aby absolventi naší školy byly osobnosti
nepropadající průměrnosti.
Tito žáci jsou vytypováni v rámci jednotlivých předmětových komisí dle návrhu vyučujících
jednotlivých předmětů. Celkovou evidenci vede výchovná poradkyně školy.
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4. Průřezová témata
Průřezová témata jsou novým prvkem ve vzdělávání. Prostupují jako jakýsi formativní prvek
celým vzděláváním-jak v nižším osmiletém gymnáziu tak ve čtyřletém a vyšším osmiletém gymnáziu.
Mají především výchovný charakter a měla by ovlivňovat či korigovat postoje, hodnotový systém a
jednání žáků. Rovněž příznivě ovlivňují osvojování klíčových kompetencí.
Témata je možné realizovat jako součást vzdělávacího obsahu jiných vzdělávacích oborů
(předmětů) (INT), ale také jako samostatné besedy, semináře (SEM), kurzy (KURZ) a projekty (PRO).

4.1. - A. - nižší stupeň osmiletého gymnázia
Začlenění průřezových témat do ŠVP
Tematické okruhy průřezových

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

témat
4.1.1 Osobnostní a sociální výchova(OSV)
Osobnostní rozvoj
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- kreativita

Sociální rozvoj
- poznávání lidí
- komunikace
- kooperace a kompetice

ČJL-INT
OV-INT

ČJL-INT

OV-INT

INT/OV

ČJL-INT
TV-kurz

OV-INT
TV-kurz
OV-INT
OV-INT
ČJL-INT
HV-INT
VV-INT
PRO 1
PRO 2
ČJL-INT
DĚ-INT

OV-INT
ČJL-INT
HV-INT
VV-INT
PRO 1
PRO 2
KURZ 1
ČJL-INT
OV-INT

ČJL-INT
HV-INT
VV-INT
PRO 1
PRO 2
ČJL-INT
OV-INT
ČJL-INT
OV-INT

BI-INT
TV-INT
PRO 3

BI-INT
TV-INT
PRO 3

Morální rozvoj
OV-INT
OV-INT
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
4.1.2 Výchova demokratického občana(VDO)
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

OV-INT
KURZ 2
ČJL-INT
HV-INT
VV-INT
PRO 1
PRO 2

ČJL-INT

ČJL-INT

BI-INT
CHE-INT
TV-INT
PRO 3

BI-INT
CHE-INT
TV-INT
PRO3

OV-INT

OV-INT

OV-INT
DĚ-INT

DĚ-INT
OV-INT

Formy participace občanů v politickém
OV-INT
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
4.1.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech(MEGS)
NJ-INT
Nj-INT
Evropa a svět nás zajímá
Aj-INT
ČJ-INT
HV-INT
DĚ-INT
VV-malba
ZE-INT
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AJ-INT
OV-INT
VV-malba
ZE-INT

DĚ-INT
ČJL-INT

DĚ-INT

DĚ-INT

NJ-INT
AJ-INT
FJ-INT
DĚ-INT
VV-koláž
ZE-INT

NJ-INT,EX
AJ-INT
FJ-INT
OV-INT
HV-INT
VV-koláž
ZE-INT
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Objevujeme Evropu a svět

NJ-INT
AJ-INT

NJ-INT
AJ-INT
OV-INT
DĚ-INT
BI-INT

Jsme Evropané

HV-INT
DĚ-INT

OV-INT
HV-INT
DĚ-INT
BI-INT
ZE-INT

NJ-INT
AJ-INT
FJ-INT
ČJ-INT
DĚ-INT
ZE-INT
NJ-INT
OV-INT
HV-INT
DĚ-INT
ZE-INT

NJ-INT
AJ-INT
FJ-INT
OV-INT
ZE-INT

HV-INT
DĚ-INT
BI-INT
ZE-INT
NJ-INT
HV-INT

ČJ-EX
HV-INT
Z-INT

NJ-INT
ČJ-INT
OV-INT
HV-INT
ZE-INT

4.1.4 Multikulturní výchova(MUV)
Kulturní diference

NJ-INT
OV-INT
HV-INT

Lidské vztahy

NJ-INT
OV-INT
HV-INT

Etnický původ

OV-INT
VV-malba

Multikulturalita

NJ-INT
AJ-INT
ČJ-EX

NJ-INT
AJ-INT
OV-INT
DĚ-INT

NJ-INT
ČJ-INT
DĚ-INT
VV-kresba
BI-INT
ZE-INT
NJ-INT
AJ-INT
DĚ-INT
ZE-INT

Princip sociálního smíru a solidarity

OV-INT

OV-INT

ZE-INT

DĚ-INT
ZE-INT
BI-INT,KURZ,
PRO
FY-INT,KURZ

CHE-INT
BI-INT,PRO

FY-INT
CHE-INT

DĚ-INT

FY-INT
DĚ-INT

FY-INT
NJ-INT
ZE-INT
OV-INT

FY-INT
NJ-INT
OV-INT

NJ-INT
OV-INT
HV-INT
DĚ-INT
NJ-INT
OV-INT
HV-INT
DĚ-INT
OV-INT
Dˇ-INT
VV-malba

NJ-INT
ČJ-INT
OV-INT
HV-INT
NJ-INT
OV-INT
VV-kresba
ZE-INT

NJ-INT
AJ-INT
ČJ-EX
OV-INT
HV-INT
EX
ZE-INT
NJ-INT
OV-INT

4.1.5 Environmentální výchova(ENV)
Ekosystémy

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Vztah člověka k prostředí

BI-INT,KURZ

FY-INT
BI-INT
ČJL-INT
CHE-INT
BI-INT
ZE-INT
ČJL-INT
FY-INT
NJ-INT
BI-INT
ZE-INT

NJ-INT
CHE-INT,PRO

M,BI,CHE,DĚ-INT

M,BI,FJ,CHE,NJINT

FY-INT
NJ-INZ
CHE-INT
BI-INT
OV-INT

4.1.6 Mediální výchova(MEV)
Receptivní činnosti
- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
-

interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
stavba mediálních sdělení
vnímání autora mediálních
sdělení

M,BI-INT
M,VV,BI,HV-INT

M,BI-INT

M,BI,HV,VV-INT M,DĚ,CHE,VV-INT M,VV,FJ,BI,CHE,Č
J,NJ-INT

M-INT

M-INT

M,FJ-INT

M,FJ,NJ-INT

M-INT

M-INT

M-INT

M,ČJ,NJ-INT
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fungování a vliv médií ve
společnosti
Produktivní činnost
- tvorba mediálního sdělení
-

-

práce v realizačním týmu

M-INT

M-INT

M,ČJ-INT

M,FJ,NJ

HV,VV,M-INT

VV,HV-PRO

M,FJ-INT
VV-PRO

FJ,NJ-INT
VV-PRO

VV,BI,NJ-INT

BI,NJ-INT
VV,HV-PRO

FJ,BI,CHE,NJ-INT
VV-PRO

NJ-INT
VV-PRO

Vysvětlivky:
 použité zkratky: INT – integrace obsahu
PRO – realizace pomocí projektu
KURZ
- kurz
SEM – seminář, beseda
EX - exkurze
M – PRO – projekty jiných organizací – MEDIÁLNÍ VÝCHOVA


upřesnění zkratek – oblast OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:
PRO 1 – Divadelní festival
PRO 2 – Den poezie
PRO 3 – Toulky Prahou
KURZ (prima) – seznamovací kurz
KURZ (kvarta) – všeobecně poznávací výjezd
TV KURZ (sekunda) – lyžařský kurz
TV KURZ (tercie) – cykloturistický kurz

4.1. - B. - vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium
Začlenění průřezových témat do ŠVP
Tematické okruhy průřezových

Kvinta

Sexta

témat
1.roč.
2.roč.
4.1.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Seberegulace, organizační dovednosti
a efektivní řešení problémů
Sociální komunikace
Morálka všedního dne
Spolupráce a soutěž

ČJL-INT, NJ-INT
ZSV-INT, VV-INT
HV-INT
TV-KURZ
ČJL, DÉ-PRO 3
ZSV-INT, TV-INT
M-INT, FY-INT
ČJL-INT, AJ-INT
FJ-INT, NJ-INT
DĚ-INT
ČJL-PRO 1, 2
TV-INT

VV-INT
TV-KURZ 2
ČJL, DĚ-PRO 3
M-INT, FY-INT
TV-INT
ČJL-INT, ZSV-INT
FJ-INT, AJ-INT
NJ-INT
DĚ-INT
ČJL-PRO 1, 2
TV-INT

Septima
3.roč.
ZSV-SEM
DĚ, ČJL, VV, ZSV,
BI, CHE, ZE-KURZ
TV-KURZ 3
BI-INT
ČJL, DĚ-PRO 3
M-INT, FY-INT
TV-INT
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HV-INT, PRO
DĚ-INT(sexta)
DĚ-PRO(2.roč.)
VV-SEM, EX
ZE-INT

NJ-INT
ZSV-SEM
ČJL-INT, M-INT
TV-INT

ČJL-INT, AJ-INT
FJ-INT, NJ-INT

ČJL-INT, AJ-INT
NJ-INT, FJ-INT

DĚ-INT
ČJL-PRO 1, 2
TV-INT

DĚ-INT
ČJL-PRO 1, 2
TV-INT

4.1.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
ČJ-INT, FJ-INT
ČJ-INT, ZSV-INT
Globalizační a rozvojové procesy
ČJ-INT, ZSV-INT
HV-INT, PRO
DĚ-INT, PRO
VV-SEM, EX
DĚ-INT(kvinta)
DĚ-PRO(1.roč.)

Oktáva
4.roč.

VV-SEM, EX
DĚ-KURZ(sept.)
DĚ-PRO(3.roč.)
ZE-INT

ČJ-INT, ZE-INT
DĚ-INT, PRO
VV-SEM, EX
DĚ-INT(oktáva)
DĚ-PRO(4.roč.)
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Globální problémy, jejich příčiny
a důsledky
Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Žijeme v Evropě

Vzdělávání v Evropě a ve světě

ZSV-INT

FJ-INT, AJ-INT
ZSV-INT

FJ-INT, AJ-INT
DĚ-INT, ZE-INT

DĚ-INT

ZSV-INT, DĚ-INT
FJ-INT(3.roč.)

DĚ-INT, ZE-INT
FJ-INT(4.roč.)

ČJ-INT, DĚ-INT
NJ-INT, FJ-INT
HV-INT, PRO
AJ-INT, VV-EX

ČJ-INT, DĚ-INT
NJ-INT, FJ-INT
AJ-INT, ZE_INT
HV-INT, PRO
VV-EX

ČJ-INT, ZSV-INT
NJ-INT, FJ-INT
DĚ-INT, KURZ
AJ-INT, VV-EX

ČJ-INT, DĚ-INT
NJ-INT, FJ-INT
AJ-INT, VV-EX

NJ-INT, FJ-INT
HV-INT, PRO

NJ-INT, DĚ-INT
HV-INT, PRO

NJ-INT, AJ-INT
FJ-INT(3.roč.)

NJ-INT, AJ-INT
ZSV-INT
FJ-INT(3.r., okt.)

DĚ-INT, ZE-INT
ZSV-INT
ČJ-EX, ZSV-INT
FJ-INT(sexta)
ČJ-INT, AJ-INT
FJ-INT(sexta)
FJ-INT(2.roč.)
NJ-INT-ZE-INT
HV-INT, PRO

ČJ-INT, DĚ-INT
ZE-INT

4.1.3 Multikulturní výchova
Základní problémy sociokulturních
rozdílů
Psychosociální aspekty interkulturality
Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí

ČJ-INT, AJ-INT
NJ-INT, FJ-INT
HV-INT, PRO
ZE-INT

4.1.4 Enviromentální výchova
Problematika vztahů organismů
a prostředí
BI-INT

BI-INT

Člověk a životní prostředí
TV-KURZ
BI-EX
CHE-INT, FJ-INT

Životní prostředí regionu České
republiky

CHE-INT
CHE-EX
BI-EX

TV-KURZ

Vztah člověka k prostředí

ČJ-EX

AJ-INT, FJ-INT
NJ-INT, ZE-INT

BI-INT
BI-KURZ
CHE-KURZ
ZE-KURZ
ČJL-INT, FJ-INT
CHE-INT
DĚ-KURZ
BI-KURZ
CHE-KURZ
ZE-KURZ
TV-KURZ
BI-KURZ
CHE-KURZ
ZE-KURZ
BI-INT
BI-KURZ
CHE-KURZ
ZE-KURZ

FJ-INT
DĚ-INT, ZE-INT
ČJ-INT
DE-INT, ZE-INT
AJ-INT, NJ-INT
DĚ-INT, ZE-INT
FJ-INT

BI-INT

BI-INT
FJ-INT

DĚ-INT

4.1.5 Mediální výchova
Média a mediální produkce

ČJL-EX
IVT-INT

Mediální produkty a jejich významy

FY-INT, IVT-INT
ZE-INT

Uživatelé
Účinky mediální produkce a vliv médií

ČJL-INT

Role médií v moderních dějinách

DĚ-INT

ČJL-INT
IVT-INT
MA-INT, FY-INT
ČJL-INT, ZE-INT
IVT-INT
ČJL-INT

Fy-INT, CHE-INT
ZE-INT
ZSV-INT
ČJL-INT

ZSV-INT

ZSV-INT

DĚ-INT

ZSV-INT

ČJL-EX

Vysvětlivky:
 použité zkratky: INT – integrace obsahu
PRO – realizace pomocí projektu
KURZ
- kurz
SEM – seminář, beseda
EX - exkurze
M – PRO – projekty jiných organizací – MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
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ZE-INT, BI-INT
ČJL-INT
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upřesnění zkratek – oblast
PRO 1 – Divadelní festival
PRO 2 – Den poezie
PRO 3 – Toulky Prahou
KURZ (ČJL,DĚ,VV,ZSV) – LIHIVY
KURZ (BI,CHE,ZE) – ZECHEBI
TV KURZ 1 (1.ročník) - lyžařský kurz
TV KURZ 2 (2.ročník) - sportovní kurz
TV KURZ 3 (3.ročník) - vodácký kurz
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5. Školní učební plán
5.1. Školní učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
Tab. 1
A – učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
Vyučovací předmět
prima sekunda tercie kvarta Časová dotace
celkem
Český jazyk a literatura
1)
5
4
4
4
17
Anglický jazyk
2)
4
4
3
3
14
Další cizí jazyk
2) 3)
3
3
6
Matematika
4)
5
5
4
4
18
Fyzika
2
2
2
2
8
Chemie
2
2
2
6
Biologie
2
2
2
2
8
Zeměpis
2
2
2
2
8
Občanská výchova
1
1
1
1
4
Dějepis
2
2
2
2
8
Tělesná výchova
5)
2
2
2
2
8
Hudební výchova
1
1
1
1
4
Výtvarná výchova
2
2
1
1
6
Informační a komunikační technologie 2)
2
2
4
Volitelné předměty
6) 7)
1
1
1
3
Celkem předepsaných hodin

28

30

32

32

122

Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia:
Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny (prima).
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
Pro celé studium Francouzský jazyk nebo Německý jazyk, případně Ruský jazyk
Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny (prima,sekunda).
Třída se dělí na chlapeckou a dívčí skupinu.
Volitelné předměty:
Sekunda Seminář:
náplní vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce biologie,fyzika
tématický okruh Práce s laboratorní technikou
chemie
Seminář:
Tercie
náplní vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce biologie,fyzika
tématický okruh Práce s laboratorní technikou
chemie
Seminář:
Kvarta
náplní vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce biologie,fyzika
tématický okruh Práce s laboratorní technikou
chemie
7) Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny (sekunda,tercie,kvarta).
1)
2)
3)
4)
5)
6)



Vzdělávací obsahy oborů Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví mají odlišné členění –
viz. tabulka č. 1.1.,1.2.
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Vysvětlivky:
použité zkratky:
INT – integrace obsahu,
PRO – realizace pomocí projektu
KURZ - kurz
SEM – seminář, beseda
EX - exkurze
5.1.1. Integrace (INT) vzdělávacích oborů:
Vyučovací předmět
(Vzdělávací obor)

prima

Chemie
(z toho INT Člověk a svět práce )
Fyzika
(z toho INT Člověk a svět práce)
Biologie
(z toho INT Člověk a svět práce)
(z toho INT Výchova ke zdraví)
Občanská výchova
(z toho INT Člověk a svět práce)
(z toho INT Výchova ke zdraví)
Informační a komunikační technologie
(z toho INT Člověk a svět práce)
Souhrn:
Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví

sekunda

tercie

kvarta

celkem
hodin

1,0

1,0

1,0
0,25
0,25

0,75
0,25

0,25

0,25

0,25
0,50

0,75
0,50

1,0
1,0
1,50

0,50

0,50

0,25

0,25

0,50
0,50

0,25

0,25

0,50

1,50
0,50

1,50
0,50

4
2

Tab. 1.1.
Člověk a svět práce – součást vyučovacích předmětů:
Seminář chemie-vol.př.(SCh-vol.), Biologie(Bi)-Seminář biologie-vol.př.(SBi-vol),Seminář
fyzika-vol.př.(SFy-vol.), Občanská výchova (OV), Informační a komunikační technologie (ICT).
Vzdělávací obsah
Svět práce
Pěstitelské práce,chovatelství
Práce s laboratorní technikou
Využití digitálních technologií

prima sekunda

tercie
OV

kvarta
OV

Bi
SBi,SFy SFy,SCh
SCh-vol. SBi-vol.
ICT

SCh,SBi
SFy-vol.
ICT

Tab. 1.2.
Výchova ke zdraví – součást vyučovacích předmětů:
Biologie(Bi), Občanská výchova(OV)
Vzdělávací obsah
prima sekunda
tercie
kvarta
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
OV
Změny v životě člověka a jejich reflexe
OV
Bi
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Bi
Bi
Bi
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
OV
Bi
Bi
Hodnota a podpora zdraví
OV
OV
Osobnostní a sociální rozvoj
TV-KURZ TV-KURZ
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5.2. Školní učební plán pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň
osmiletého gymnázia
Tab. 2
B – učební plán pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Vyučovací předmět

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
kvinta
sexta
septima oktáva

Český jazyk a literatura
4)
Anglický jazyk
1)
Další cizí jazyk
1) 2) 6)
Matematika
5)
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie (zeměpis)
Občanský a společenskovědní základ
Dějepis
Tělesná výchova
3)
Hudební výchova/výtvarná výchova
Informatika a informační a
komunikační technologie
1)
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Volitelný předmět 5
Volitelný předmět 6

4
3
3+1
5
3
3
2
2
2
2
2
2/2
-

4
3
3+1
4
2
2
3
3
2
2
2
2/2
2

4
3
3
4
2
2
2
2
3
3
2
-

4
3
3
3
2
2

Časová
dotace
celkem
16
12
12+2
16
7
7
7
7
7
7
8
4
4

-

-

2
2
-

2
2
3
3
2
2

4
4
3
3
2
2

Celkem předepsaných hodin

33+1

34+1

34

31

132+2

Poznámky k učebnímu plánu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia:
1) Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
2) Pro celé studium francouzský jazyk nebo německý jazyk, případně ruský jazyk
3) Třída se dělí na chlapeckou a dívčí skupinu
4) Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny (septima a 1., 2., 3. ročník čtyřletého studia)
5) Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny (sexta a 1., 2., 3. ročník čtyřletého studia)
6) Navýšení hodin dalšího cizího jazyka dle „Metropolitního programu podpory středoškolské
jazykové výuky pro školní rok 2010/2011 - varianta A“
● Nabídka volitelných předmětů:
Literární seminář , IVT, Semináře v anglickém a dalším cizím jazyce, Seminář z dějepisu,
Seminář z matematiky, Seminář z fyziky, Seminář z biologie, Seminář z chemie, Seminář
ze zeměpisu, Společensko vědní seminář, Seminář z dějin umění, Seminář z psychologie a
sociologie, Seminář ekonomicko právní, Moderní dějiny, Latina, Molekulární biologie.
● Hudební/Výtvarná výchova - předměty vychází ze vzdělávacích oborů Hudební a
Výtvarný obor


Vzdělávací obsahy oborů Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví a Geologie –
viz. tabulka č. 2.2.,2.3.,2.4.
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Vysvětlivky:
použité zkratky:
INT – integrace obsahu,
PRO – realizace pomocí projektu
KURZ - kurz
SEM – seminář, beseda
EX - exkurze
5.2.1. Integrace (INT) vzdělávacích oborů:
Vyučovací předmět
(Vzdělávací obor)
Český jazyk a literatura
(z toho INT Výchova ke zdraví)
Chemie
(z toho INT Geologie)
Biologie
(z toho INT Geologie)
(z toho INT Výchova ke zdraví)
Občanský a společenskovědní
základ
(z toho INT Člověk a svět práce)
(z toho INT Výchova ke zdraví)
Tělesná výchova
(z toho INT Výchova ke zdraví)
Geografie
(z toho INT Geologie)
Souhrn:
Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví
Geologie

1.ročník
kvinta

2.ročník
sexta

3.ročník
septima

4.ročník
oktáva

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

●

●
●

Tab. 2.2.
Člověk a svět práce – součást vyučovacího předmětu Občanský a společenskovědní základ
(OSZ), realizován ve 2. a 3 . ročníku (sexta,septima) v plném rozsahu (INT).
Vzdělávací obsah

1.ročník 2.ročník
kvinta
sexta

Trh práce a profesní volba
Pracovně právní vztahy
Tržní ekonomika
Národní hospodářství a úloha
státu v ekonomice
Finance

OSZ

3.ročník 4.ročník
septima
oktáva
OSZ-EX
OSZ
OSZ-SEM
OSZ
OSZ
OSZ
OSZ
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Tab. 2.3.
Výchova ke zdraví – součást vyučovacích předmětů (INT):
Biologie(Bi), Občanský a společenskovědní základ (OSZ) , Tělesná výchova (TV),
Český jazyk a literatura (ČJL).
Vzdělávací obsah
Zdravý způsob života
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Rizika ohrožující zdraví

1.ročník
kvinta
Bi
OSZ
TV
OSZ

Ochrana člověka za mimořádných
situací

2.ročník
sexta
Bi
OSZ
Bi
TV-KURZ

3.ročník
septima
ČJL
Bi
OSZ
TV-KURZ
TV-KURZ

Tab. 2.4.
Geologie součást vyučovacích předmětů (INT):
Biologie (Bi), Chemie (Che), Geografie (G)
Vzdělávací obsah

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
kvinta
sexta
septima oktáva
Složení, struktura a vývoj Země
G
CH
Bi
CH
Geologické procesy v litosféře
G
Voda
G
CH
CH,Bi
Člověk a anorganická příroda
G
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6. Učební osnovy
6.1. Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
6.1.1. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
(vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace) v RVP ZV.
Předmět Český jazyk a literatura (dále ČJL) úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích
předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● dějepis (historický, společenský a kulturní kontext)
● cizí jazyk (jazykové jevy příbuzné a odlišné)
● hudební a výtvarná výchova (umělecké směry, osobnosti)
● občanská výchova (náboženské a filozofické systémy, výchova demokratického občana)
● informační a komunikační technologie (hledání informací, úprava písemností)
Do obsahu ČJL jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. OSV (průběžná integrace, projekty PRO 1, 2, 3)
2. MEGS (průběžná integrace kromě sekundy)
3. MUV (průběžná integrace kromě sekundy)
4. ENV (integrace v komunikační a slohové výchově v tercii)
5. MEV (průběžná integrace v tercii a kvartě)
Obsahem ČJL na nižším gymnáziu volně prolíná průřezové téma VDO (zejména nácvik komunikace
s institucemi a objevování demokratických principů v dílech spisovatelů), a to velmi individuálně podle
probírané látky a ve vztahu ke konkrétním textům.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Český jazyk a literatura je předmět, který je vyučován ve všech třídách nižšího gymnázia. Mezi předměty
má stěžejní postavení, rozvíjí dovednosti umožňující získávání poznatků ve všech dalších vzdělávacích
oblastech a oborech a má komplexní charakter.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do tří složek:
● komunikační a slohová výchova
● jazyková výchova
● literární výchova
Celková hodinová dotace pro ČJL je:
● prima
5 hodin týdně (z toho jedna půlená)
● sekunda
4 hodiny týdně (z toho jedna půlená)
● tercie
4 hodiny týdně
● kvarta
4 hodiny týdně
Ve všech ročnících je dána obecná osnova obsahových témat a učiva pro jednotlivé výchovy. Podrobnější
konkretizaci učiva, volbu učebnic, hodinovou dotaci pro výchovy a pořadí i časovou dotaci obsahových
témat volí vyučující (s vědomím předmětové komise a vedení školy). To lépe umožňuje vyjít vstříc
specifickým potřebám různých třídních kolektivů i individuálnímu pracovnímu tempu žáků.
Výuka předmětu probíhá většinou v kmenových třídách, půlené hodiny pak (je-li to možné) v žákovské
knihovně. K dispozici mají učitelé i žáci také multimediální učebnu.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků směřují učitelé prostřednictvím realizace
následujících výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● véstžáky k systematickému vyhledávání, třídění a ukládání informací a k využívání výpočetní
techniky
● úkoly volit tak, aby umožňovaly osvojení a adekvátní užívání terminologie
● rozvíjet dovednosti potřebné k osvojování učiva z ČJL i jiných oborů
● vést žáky k aplikaci naučených gramatických, slohových i interpretačních pravidel a k jejich
vzájemnému propojování
● sledovat individuální pracovní tempo žáků i jejich individuální pokroky a dávat je do souladu
s prací třídních kolektivů
Kompetence k řešení problémů
● vést žáky k samostatnému nalézání pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické, slohové i
literární jevy
● zadávat úkoly tak, aby vedly k uplatňování různých myšlenkových i dovednostních postupů
● učit žáky vhodnému plánování individuální i skupinové práce
● nasměrovat žáky ke kritickému čtení a psaní, k nalézání chyb v textech různých charakterů a
k odstranění těchto chyb
Kompetence komunikativní
●
●
●
●

vést žáky k pochopení jazyka jako základního prostředku komunikace
vést žáky k obsahově správné a společensky adekvátní formulaci obsahu sdělení
vést žáky ke gramaticky správnému vyjadřování písemnému i mluvenému
zadávat některé úkoly tak, aby žáci mohli komunikovat při jejich řešení a učili se vzájemnému
naslouchání a respektu
● zapojovat do výuky informační a komunikační prostředky
● nabízet žákům texty z různých literárních žánrů, vést je k jejich interpretaci a k rozšiřování
aktivní i pasivní slovní zásoby
Kompetence sociální a personální
●
●
●
●
●

vytvářet prostor pro diskusi v rámci celé třídy i v menších skupinách
vést žáky k respektování individuálních jazykových a slohových projevů v kolektivu
podporovat sebedůvěru žáků při prezentaci individuálních i kolektivních prací
podporovat atmosféru klidu, spolupráce a pomoci zejména při skupinové práci
vyžadovat dodržování pravidel slušného chování v rovině verbální i činnostní

Kompetence občanské
● motivovat žáky k zájmu o národní kulturní dědictví
● podporovat potřebu kultivovaného jazykového projevu v národním jazyce
● vést žáky k hlubokému respektu k názorům lišícím se od jejich vlastních
● učit žáky spolupracovat tak, aby byl zapojen každý jednotlivec a aby jedinec nepracoval
za ostatní
Kompetence pracovní
●

vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví – zejména k dodržování
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hygienických pravidel pro čtení a psaní
● učit žáky chránit své zdraví při práci s didaktickou a výpočetní technikou
● vyžadovat, aby práce žáků probíhala v esteticky kultivovaném prostředí

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
(PT, TO, INT,
PRO)
Drobné informační  osvojuje si základní normy písemného  oznámení
vyjadřování
 zpráva
útvary
Práce s
odbornými texty

 zvládá jednoduchou grafickou úpravu
textů
 vyhledává klíčová slova
 reprodukce textu
 vyhledá hlavní myšlenky textu
 výběr informací
 vytváří výpisky a výtah z textu (chápe  výpisky a výtah
rozdíl mezi nimi)

Dopis,
korespondence

 rozlišuje subjektivní a objektivní
sdělení a primární komunikační
záměr partnera

Popis



Vypravování




Studentské
jazykové projevy
(průběžně)








uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho obsahovou srozumitelnost a
funkci
odlišuje spisovný a nespisovný projev 
s ohledem na jeho funkci
dokáže odlišit a použít přímou a
nepřímou řeč
dorozumívá se kultivovaně a výstižně 
volí kompoziční a jazykové

prostředky odpovídající dané
komunikační situaci

dopis
předtištěné tiskopisy
drobná korespondence
elektronická korespondence
základní poučení (funkce,
kompozice, jazyk, jednoduché
druhy popisu)
základní poučení (funkce,
kompozice, jazyk, druhy)

mluvené a psané
připravené a nepřipravené

OSV
Rozvoj
schopností
poznávání
INT
OSV
Komunikace
INT

OSV
Kreativita
INT, PRO 1

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
(PT, TO, INT,
PRO)
Drobné
administrativní
útvary

 dokáže uplatnit základní formální i
jazyková pravidla komunikace s
institucemi

Práce s odborným  formuluje hlavní myšlenky textu a
vhodně je reprodukuje
textem

 vytvoří otázky a stručné poznámky
k odbornému textu

Popis a líčení

 dokáže obohatit jazykový projev o
subjektivní vidění reality

Charakteristika a  vhodně formuluje objektivní pohled
na druhé lidi i sebe sama
životopis

 žádost
 pozvánka
 úřední dopis

OSV
Komunikace
INT

 výpisky a výtah – opakování,
samostatná orientace v textu,
formulace hlavních myšlenek
textu

OSV
Rozvoj
schopností
poznávání
INT

 upevnění slohových dovedností
z primy (popis)
 líčení
 základní poučení (funkce,
OSV
kompozice, jazyk, druhy)
Sebepoznání

a sebepojetí
INT
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Vypravování

 dokáže odlišit reálnou a fantazijní
rovinu jazykového sdělení

Studentské
jazykové projevy
(průběžně)

 vytváří vnějšně i vnitřně koherentní
text kratšího rozsahu
 dodržuje pravidla mezivětného
navazování

 upevnění slohových dovedností
z primy, realita a fantazie v
příběhu
 mluvené a psané
OSV
 připravené a nepřipravené
Kreativita

INT, PRO 1

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
(PT, TO, INT,
PRO)
Administrativní
útvary

Odborný styl

Subjektivně
zabarvený popis

Charakteristika

Úvaha

Publicistika
zpravodajství

Studentské
jazykové projevy
(průběžně)

 vhodně (asertivně) formuluje své
požadavky
a nároky ve vztahu
k institucím
 rozpozná jednoduché případy
manipulativní komunikace
 samostatně připraví jednoduchý
odborný text
 dokáže odlišit stylovou platnost
celých textů
i jejich částí
 využívá znalosti a dovednosti
získané v IVT
 dokáže identifikovat citové postoje
v textech spolužáků i spisovatelů
 výstižně vyjadřuje vlastní citové
postoje k lidem i věcem

 upevnění slohových dovedností OSV
z primy a sekundy
Komunikace
 urgence, reklamace, výpověď
INT

 dokáže výstižně vyjádřit
charakteristické rysy reálných i
fiktivních osob i sebe sama
 dokáže vhodně vyjádřit vazby mezi
jevy i jejich částmi
 vnímá v textech rovinu názorů a
hodnocení
 učí se adekvátní jednoduché
argumentaci vlastních postojů

 upevnění slohových dovedností
ze sekundy
 charakteristika literární postavy
 autocharakteristika

 Výklad – základní poučení
(funkce, kompozice, jazyk)
 populárně-naučné texty –
reprodukce
 úpravy textů – práce na počítači
 líčení v literárních dílech
 líčení vlastních zážitků a
prožitků

 základní poučení (funkce,
kompozice, jazyk)

a  dokáže rozpoznat obsah mediálního

 seznámení s typy médií
sdělení
a jeho vazbu na autora
 četba a poslech mediálních
textu a konkrétní situaci
sdělení
 dokáže nalézt a odstranit stylizační
nedostatky
 celkový charakter textů volí podle
 mluvené a psané
vlastního komunikačního záměru a
 připravené a nepřipravené
podle komunikačního záměru partnera
(čtenáře, posluchače)

ENV
Vztah člověka
k prostředí
INT

ENV – Lidské
aktivity
a
problémy
životního
prostředí, INT
MEV
Fungování a vliv
médií
ve
společnosti, INT
OSV
Kreativita
INT, PRO 1

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
(PT, TO, INT,
PRO)
Obecné výklady o  dokáže rozlišit obsahy pojmů z oblasti  slohotvorní činitelé, funkční
stylistiky a identifikuje je
styly, slohové postupy
slohu
v konkrétních textech

 respektuje pravidla mluvené
Rozšíření učiva
o
slohových komunikace
 vhodně propojuje různé slohové
útvarech
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postupy v textu
 ověřuje fakta pomocí otázek a
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
 samostatně argumentuje své názory

a přesvědčení
 vhodně užívá verbální, nonverbální,
Řečnický styl
paralingvální prostředky řeči
 zapojuje se do diskuse, využívá
pravidel dialogu
 samostatně připraví a s oporou o text
přednese referát
 rozpoznává manipulativní komunikaci
Publicistický styl
a
mediální a zaujímá k ní kritický postoj
 odlišuje fakta od názorů a hodnocení
výchova
 uvědomuje si úlohu spisovného
jazyka v mediální sféře a citlivě
reaguje na užití nespisovnosti
v publicistických textech

Studentské
jazykové projevy
(průběžně)

 využívá systému poznatků o jazyce a
stylu
 ke gramaticky i věcně správnému
písemnému i mluvenému projevu
 k tvořivé práci s textem
 k vlastnímu tvořivému psaní na
základě svých dispozic a osobních
zájmů
 spolupracuje při tvorbě skupinových
textů

 strukturované vypravování
 popis a charakteristika
složitějších jevů
 výklad a úvaha v různých
funkčních stylech
 proslov, projev
 diskuse, debata, polemika
 odborný text a jeho prezentace

OSV
Komunikace
INT

 vliv médií, mediální gramotnost
 zpravodajské a analytické
útvary
 smíšené (beletristické) útvary

MEV
Interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a
reality,
Vnímání
autora
mediálních
sdělení, INT
OSV
Kreativita
INT, PRO 1

 mluvené a psané
 připravené a nepřipravené
 individuální a skupinové

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Obecné výklady o  chápe podstatu pojmu mateřský jazyk  čeština – náš mateřský jazyk
 orientuje se v základních jazykových  nauka o jazyce a její složky
jazyce
 jazykové příručky

příručkách

Zvuková
jazyka

stránka  chápe vztah hláska – písmeno

Tvoření slov
stavba slov
Tvarosloví

Skladba

 spisovně vyslovuje jednotlivé hlásky,
hláskové skupiny a větné celky
 spisovně vyslovuje česká slova

a  orientuje se v základní stavbě slova

 rozpozná slovní druhy v jazykovém
projevu, pracuje s jejich tvary
 orientuje se v základním systému
českého skloňování a časování
 uvědomuje si existenci odchylek a
dublet v češtině
 rozumí pojmu mluvnická kategorie
 uvědomuje si rozdíl mezi větou
jednoduchou
a souvětím
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samohlásky a souhlásky
spisovná výslovnost hlásek
slabiky a jejich výslovnost
zvuková stránka slova a věty

 slovotvorný rozbor
 stavba slova
 systém slovních druhů
 ohebné slovní druhy
 systém jmenných mluvnických
kategorií (zejména u substantiv
a adjektiv, stupňování adjektiv)
 slovesa (osoba, číslo, způsob,
čas)
 věta jednoduchá a souvětí
 základní větné členy

(PT, TO, INT,
PRO)

Gymnázium Opatov

Pravopis
(průběžně)

ŠVP

 rozpozná vztahy mezi skladebními
dvojicemi
 je schopen jednoduchého lineárního
znázornění větných i souvětných
vazeb
 ovládá pravopisné jevy spjaté
s probíraným lexikálním a
morfologickým učivem

 rozvíjející větné členy
(předmět, příslovečné určení,
přívlastek)
 opakování ze ZŠ
 pravopisné jevy spjaté
s jednotlivými probíranými
okruhy
 další pravopisné jev

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
slovní  orientuje se v základních
slovnících přinášejících poučení o
významu slova
 rozpozná přenesená pojmenování
 rozlišuje základní způsoby
obohacování české slovní zásoby
 vnímá slovní zásobu jako jeden
z charakteristických rysů
osobnosti člověka
Tvoření slov
 rozlišuje základní zásady tvoření
slov v češtině
Nauka
zásobě

o

Tvarosloví





Skladba







Pravopis
(průběžně)





OSV
 slovo a sousloví
Poznávání lidí
 slova jednoznačná a
INT
mnohoznačná
 homonyma, synonyma,
antonyma, termíny
 způsoby obohacování slovní
zásoby

 způsoby tvoření slov
(odvozování, skládání a
zkracování)
správně třídí slovní druhy
 ohebné slovní druhy
(dokončení systému
orientuje se ve složitém systému
jmenných vzorů, stylistické
morfologických vzorů a v jeho
užití tvarů, slovesný rod,
dopadu na pravopis
nepravidelná a fázová
chápe stylistickou funkci
slovesa)
morfologických tvarů (dublet)
 neohebné slovní druhy
(systém, druhy)
uvědomuje si rozdíl mezi větami
 věta jednoduchá a souvětí
podle postoje mluvčího ke
(VH, VV)
skutečnosti a chápe jejich
 druhy vět podle postoje
komunikační funkci
mluvčího
rozlišuje věty jednočlenné a
 věty dvojčlenné a
dvojčlenné
jednočlenné
rozlišuje druhy základních i
 přísudek a podmět
rozvíjejících větných členů
(obtížnější druhy)
dokáže převést některé větné členy  rozvíjející větné členy
na odpovídající typ vedlejších vět
(obtížnější druhy)
a naopak
 odpovídající typy vedlejších
vět
ovládá pravopisné jevy spjaté
 pravopisné jevy spjaté
s probíraným lexikálním,
s jednotlivými probíranými
morfologickým a tvaroslovným
okruhy
učivem
 další pravopisné jevy
uvědomuje si složitost
 interpunkce věty jednoduché
syntaktického pravopisu v
češtině
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(PT, TO, INT,
PRO)

Gymnázium Opatov

ŠVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Obecné výklady o  orientuje se v systému
jazyce
slovanských jazyků
 uvědomuje si vnitřní strukturu
češtiny
Nauka o slovní  spisovně vyslovuje a píše většinu
běžně užívaných cizích slov
zásobě
Tvarosloví
 uvědomuje si cizí původ některých
slov a jejich začlenění do systému
českého skloňování
a
pravopisu
 orientuje se v systému
mluvnických kategorií, tříd a
vzorů sloves
Skladba
 rozliší běžné typy záporu v češtině
 rozumí rozdílu mezi dvojicemi
pojmů věta hlavní – vedlejší, řídící
– závislá
 určuje a užívá různé typy
vedlejších vět
 určuje a užívá jednotlivé typy
souřadnosti v různých větných
pozicích
 zvládá grafické znázornění věty
jednoduché
i souvětí
 dokáže vytvořit věty jednoduché i
souvětí podle schématu


Pravopis
(průběžně)

 slovanské jazyky
 spisovná čeština a útvary
nespisovné

 (PT, TO, INT,
PRO)

 MUV
 Etnický původ,
INT

 výslovnost a pravopis
přejatých slov
 skloňování přejatých jmen
obecných
a vlastních
 nesklonná přejatá jména
 slovesa (vid, třídy a vzory),
nepravidelná slovesa

 zápor (větný, členský a
slovní)
 stavba věty jednoduché
(vztahy souřadnosti a
podřadnosti)
 větné členy ve vztahu
přístavkovém
 souvětí souřadné (modely)
 významový poměr mezi
větami
ve vztahu
souřadnosti
 souvětí podřadné (modely)
 druhy vedlejších vět
 významový poměr mezi
souřadně spojenými větami
vedlejšími, vedlejší věta
vložená do věty řídící
 ovládá pravopisné jevy spjaté
 pravopisné jevy spjaté
s probíraným lexikálním,
s jednotlivými probíranými
morfologickým, tvaroslovným
okruhy
i syntaktickým učivem (jednodušší  interpunkce (jednodušší typy
typy souvětí)
souvětí)
 další pravopisné jevy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Obecné výklady o  rozlišuje obsahy pojmů řeč a jazyk
jazyce
a rozumí jejich vzájemné vazbě
 orientuje se v hlavních etapách
vývoje češtiny
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich
užití
Zvuková stránka  spisovně vyslovuje česká a běžně
jazyka
užívaná cizí slova
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 řeč a jazyk
 jazyky slovanské, vývoj
českého jazyka
 útvary českého jazyka
(zaměřeno
na
nespisovnou češtinu)
 souhrnné opakování a
upevňování probraného

(PT, TO, INT,
PRO)
MUV
Etnický původ
INT

Gymnázium Opatov

ŠVP


slovní  je schopen samostatně pracovat se
Slovníkem spisovné češtiny a
s dalšími významovými slovníky a
příručkami
 na příkladech v textu dokládá
způsoby obohacování slovní
zásoby v češtině
Stavba slova a  na příkladech v textu dokládá
tvoření slov
způsoby tvoření slov v češtině
Nauka
zásobě

o

 tvoří spisovné tvary českých i
cizích slov
a vědomě jich
užívá ve vhodné komunikační
situaci
 samostatně pracuje s učebnicemi
české gramatiky
Skladba
 rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
souvětí
 dokáže rozlišit a použít zvláštnosti
větné výstavby
 dokáže rozlišit a použít výpovědní
funkce větných ekvivalentů
 zvládá grafické znázornění
komplikovanějších větných celků
 dokáže vytvořit složitější větné
celky podle schématu
 využívá znalostí o principech
českého slovosledu při tvorbě
vlastních textů a při úpravě textů
cizích
Stavba jazykového  souvislé jazykové projevy tvoří
projevu
podle konkrétní komunikační
situace a využívá při tom
 znalostí jazykové normy
 prostředků soudržnosti jazykového
projevu
 kontaktových prostředků
 zvládá různé způsoby
kompozičního členění textu
Pravopis
 v písemném projevu zvládá
(průběžně)
pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický (včetně
složitějších typů souvětí)
 samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu a dalšími
pravopisnými příručkami
Tvarosloví
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učiva
důraz na spisovnou
výslovnost
pojmenování a slovo
významy slov, významové
vztahy mezi slovy, rozsah a
obsah významu slov
obohacování slovní zásoby

 souhrnné opakování a
upevňování probraného
učiva
 souhrnné opakování a
upevňování probraného
učiva

 jazykový projev a výpověď
 souhrnné opakování a
upevňování probraného
učiva
 přístavek a přístavkové
konstrukce
 větné ekvivalenty
(výpověďní funkce)
 zvláštnosti výstavby vět
 věty kladné a záporné
 pořádek slov v české větě,
tvoření vět
 souvětí souřadné a podřadné
 složitější modely souvětí,
interpunkce
 jazykový projev
 prostředky soudržnosti
jazykového projevu
 členitost jazykového projevu
 kontaktové prostředky

 pravopisné jevy spjaté
s jednotlivými probíranými
okruhy
 interpunkce (složitější typy
souvětí)
 další pravopisné jevy

Gymnázium Opatov

ŠVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 jednoduše a výstižně
charakterizuje základní literární
pojmy
 rozlišuje při četbě text epický,
lyrický, dramatický
Ústní
lidová  rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších
slovesnost
(dále ÚLS)
 při interpretaci básnického textu
rozliší pojmy verš, sloka, rým
Pohádky
 jednoduše a výstižně
charakterizuje probírané literární
žánry a pozná je při četbě a
Příběhy a mýty
analýze textů
 uvede výrazné přestavitele
probíraných žánrů
Pověsti a legendy
Základní pojmy
z literární teorie

 chápe vztah slovesného umění
k veřejným médiím
 vyhledává informace v různých
informačních zdrojích
Lyrické žánry
 uceleně reprodukuje přečtený text
 vlastními slovy (ústně i písemně)
interpretuje smysl literárního díla
Vznik
knihy,  ústně i písemně formuluje vlastní
veřejná média
dojmy z literárních i kulturních
zážitků
Průběžně
 podle svých schopností tvoří
vlastní literární text a jednoduše
dramatizuje literární látku
Balady

 literatura jako druh umění
 literární druhy (lyrika,
epika, drama)
 literární útvary (poezie,
próza)
 znaky ÚLS, vztah k moderní
slovesné tvorbě
 charakteristika žánru
 typy pohádek, autoři,
sběratelé
 charakteristika žánrů
 nejstarší literatury,
slovanské a české bájesloví
 charakteristika žánrů
 národní a regionální pověsti
 charakteristika žánru
 návaznost na ÚLS, přechod
k umělé literatuře, autoři
 základní přehled a vybrané
pojmy z poetiky (verš,
sloka, rým)
 knihy, film, televize
 zápisy kulturních akcí a
četby
 dramatizace
 besedy o četbě a kulturních
zážitcích
 vlastní tvůrčí činnost

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Drama

Vybrané žánry
drobné epiky

 porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém
i filmovém zpracování
 zařadí jednotlivé žánry
k základním literárním směrům
nebo etapám literárněhistorického
vývoje
 dokáže rozlišit text s uměleckou
funkcí od textu primárně
publicistického
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(PT, TO, INT,
PRO)

 tragédie, komedie –
charakteristika, vývoj žánrů
 základní pojmy – scénář,
dialog, monolog
 televizní seriál, filmová
povídka
 hudebně dramatické žánry
 aforismus
 anekdota
 bajka

 MEGS
 Evropa a svět
nás
 zajímá, INT
 Kooperace a
kompetice
 PRO 3, OSV

 MUV
 Multikulturalita,
EX
 OSV
 Kreativita
 INT, PRO 1,
PRO 2

(PT, TO, INT,
PRO)
OSV
Kreativita
PRO 1

Gymnázium Opatov
Povídka

Vybrané žánry
lyrické poezie

ŠVP

 formuluje jednoduché texty
vhodné
k
publikování v médiích pro děti a
mládež

Časopisy pro děti
a mládež
Průběžně

 charakteristika a vývoj
žánru
 novela a romaneto
 žánrové podoby lyrické
básně
 epigram
 lyrickoepické texty
 osobní zkušenost
s publicistickou
pro
děti a mládež
 zápisy kulturních akcí a
četby
 dramatizace
 besedy o četbě a kulturních
zážitcích
 vlastní tvůrčí činnost

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
literárního  rozpoznává základní rysy
výrazného individuálního
autorského stylu
Epos
 ústně i písemně formuluje své
názory
na umělecká díla,
svůj názor doloží argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a
žánry a je schopen porovnat jejich
Román
funkce
 srozumitelně popisuje strukturu a
plány literárního díla
Vybrané
žánry  rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
věcné
argumenty
literatury
 tvoří vlastní literární text nejen
podle svých schopností, ale i na
základě osvojených znalostí
Z dramatických
základů literární teorie
žánrů

 tematický, myšlenkový,
kompoziční, jazykový plán

Vybrané
žánry
malé lyriky

 forma sebevyjádření autora
textu

Průběžně

 zápisy kulturních akcí a
četby
 dramatizace
 besedy o četbě a kulturních
zážitcích
 vlastní tvůrčí činnost

Plány
díla
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 charakteristika a vývoj
žánru
 nejznámější eposy světové
literatury
 charakteristika a vývoj
žánru
 tematické a formální typy
románu
 biografická a
autobiografická literatura
 přísloví, pořekadlo, rčení,
pranostika
 cestopis
 činohra, muzikál, melodram

OSV
Kreativita
INT, PRO 2
Kooperace
a
kompetice PRO 3

(PT, TO, INT,
PRO)

OSV
Poznávání lidí
INT
MEGS
Objevujeme
Evropu
a svět
INT
OSV
Kreativita
PRO 1

OSV
Kreativita
INT, PRO 2
Kooperace
a
kompetice PRO 3

Gymnázium Opatov

ŠVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – literární výchova
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Literární věda

Starověké základy
světové literatury

Antické základy
evropské
literatury

Středověká
literatura,
vznik
českého
písemnictví

Renesance
a
humanismus
–
ideál vzdělanosti

České písemnictví
od doby husitské
po renesanci

 při četbě bezpečně rozlišuje
literární útvary, druhy a žánry a
dovede je samostatně definovat
 vnímá literaturu jako odraz života
v různých kulturách a obdobích
 orientuje se v jednotlivých
plánech literárního textu a rozumí
funkci základních tematických,
kompozičních a vyjadřovacích
prostředků
 charakterizuje kořeny světového a
českého písemnictví, rozumí
vzniku a vývoji základních
literárních žánrů
 uvádí výrazné přestavitele
probíraných žánrů v jednotlivých
národních literaturách
a kulturních epochách
 na základě vlastních kulturních a
čtenářských zážitků formuluje
vzájemný vztah „staré“
a
„nové“ literatury (umění)
 vlastními slovy (ústně i písemně)
interpretuje smysl literárního díla
 ústně i písemně formuluje vlastní
názory na umělecká díla
 vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích
 podle svých schopností tvoří
vlastní literární texty

Průběžně

 literární útvary, druhy a
žánry
 struktura literárního díla,
teorie literatury
 ÚLS – zdroj literární tvorby
 starověké kultury a jejich
literární profil, vztah
k modernímu umění
 literární profil antických
kultur
 nové žánry v literatuře a
jejich vztah k modernímu
umění
 literární profil středověké
Evropy
 modifikace literárních žánrů
 vznik a podoby písemnictví
na území Čech a Moravy
(od Velké Moravy
po
dobu Karla IV.)
 literární profil Evropy
v době renesance a
humanismu
 nové žánry, vztah
k modernímu umění
 literární profil české
literatury od doby Karla IV.
po český humanismus
 vztah české literatury
k dobové Evropě a
k moderní české literatuře
 zápisy kulturních akcí a
četby
 dramatizace
 besedy o četbě a kulturních
zážitcích
 vlastní tvůrčí činnost

(PT, TO, INT,
PRO)
MUV
Multikulturalita,
EX

MEGS
Jsme Evropané,
INT
MUV
Kulturní
diference, EX

OSV
Kreativita, INT
Kooperace
a
kompetice PRO 1,
PRO 2, PRO 3

6.1.2. Vyučovací předmět: MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět MATEMATIKA vychází ze vzdělávacího oboru …matematika. v RVP ZV.
Předmět …matematika
úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● fyzika
● chemie
● zeměpis
Do obsahu matematiky je na nižším gymnáziu vřazeno toto průřezové téma:
1. Mediální výchova
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Časové a organizační vymezení předmětu:
Matematika je předmět, který je vyučován …ve všech ročnících. nižšího gymnázia.

Celkem

hod/týden

5, 5, 4, 4

Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● uspořádává učivo v čase, respektuje návaznost a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné
zatížení
žáků během školního roku
● vytváří a podporuje ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci
● systematicky oceňuje dobrou práci žáků – přesnost vytrvalost, netoleruje ledabylost a malou snahu
● postupně vede žáky k matematizaci reálných situací
● motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami z každodenního života
● poskytuje podporu nadaným žákům při účasti v matematických soutěžích ( MO, Pikomat, KLOKAN ,
atd.)
Kompetence k řešení problémů
●
●
●
●

vedle standardních metod vytváří příležitosti k investigativní a aplikační činnosti žáků
vede žáky k předvídání dalších kroků při řešení problému
poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení
vytváří příležitosti k prezentaci řešení problému

Kompetence komunikativní
●
●
●
●
●

vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, věcně a srozumitelně a totéž vyžaduje od žáků
postupně vede žáky k užívání specifického symbolického jazyka matematiky
vede žáky k logické a přesné argumentaci
využívá matematický software, internet atd.
rozvíjí grafické dovednosti žáků

Kompetence sociální a personální
● organizuje činnost žáků ve dvojicích či skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny,
k zodpovědnosti za činnost skupiny
● oceňuje projevy úcty k práci druhých
Kompetence občanské
● podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu
● vede žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných
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ŠVP

Vyučovací předmět MATEMATIKA
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
ÚVODNÍ
OPAKOVÁNÍ

KLADNÁ A
ZÁPORNÁ
ČÍSLA

 rozlišuje mezi pojmem, číslo a
číslice, používá množinovou
symboliku, znázorňuje konečné
množiny pomocí diagramu,
provádí operace s množinami
 využívá při pamětném i
písemném počítání
komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení, provádí
písemné početní operace
v oboru přirozených čísel,
zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady s danou
přesností a kontroluje výsledky
početních operací v oboru
přirozených čísel, řeší a tvoří
úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v
oboru přirozených čísel
 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary, sestrojí přímku,
polopřímku, úsečku, osu úsečky,
úhel dané velikosti, sestrojí
rovnoběžky a kolmice,
 určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem, používá jednotky
úhlový stupeň, úhlová minuta,
úhlová vteřina a převádí mezi
nimi, aplikuje zásady správného
rýsování při konstrukci
geometrických útvarů a jejich
popisu , kreslí náčrtky od ruky ,
efektivně využívá pracovní
plochu
 provádí početní operace
s kladnými desetinnými čísly,
zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor, používá
jednotky délky, obsahu, objemu
a času

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 Číslo a číslice
 Množiny

MEV
-vnímání autora
mediálních sdělení

 Přirozená čísla, číselná MEV
osa,porovnávání, zápis -kritické čtení
čísla v desítkové
soustavě,
 zaokrouhlování,
početní operace, číselné
výrazy, odhady

-vnímání mediálních
sdělení
 Zopakování pojmů:
bod, přímka, úsečka,
osa úsečky,
polopřímka, vzájemná
poloha dvou přímek,
trojúhelník, čtyřúhelník
 Úhel, osa úhlu, měření
úhlu úhloměrem. Úhly
vedlejší, vrcholové,
souhlasné, střídavé.
Součet velikostí
vnitřních úhlů
v trojúhelníku a
čtyřúhelníku

 Kladná desetinná čísla,
porovnávání,
zaokrouhlování, početní
operace, číselné výrazy,
odhady, práce
s kalkulátorem,
převody jednotek
délky, obsahu, objemu,
času
 zobrazí celé číslo na číselné ose,  Celá čísla, opačná čísla,
číselná osa,
 provádí početní operace v oboru
porovnávání čísel,
celých čísel, analyzuje a řeší
operace s celými čísly,
jednoduché problémy, modeluje
nerovnost, absolutní
konkrétní situace, v nichž
hodnota
využívá matematický aparát
v oboru celých čísel, určuje
absolutní hodnotu čísla
 provádí početní operace v oboru  Záporná desetinná
racionálních čísel, zaokrouhluje
čísla, aritmetický
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MEV
-interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

kalkulátor, geometrie

– metrické úlohy
fyzika, měření

grafy,
MEV
-fungování a vliv
médií ve společnosti

MEV
-tvorba mediálního

Gymnázium Opatov

DĚLITELNOST

OSOVÁ A
STŘEDOVÁ
SOUMĚRNOST

ŠVP

a provádí odhady s danou
přesností, rozloží složité výpočty
do jednoduchých kroků před
započetím počítání, účelně
využívá kalkulátor
 ● rozlišuje prvočíslo a číslo
složené, rozkládá číslo na
prvočinitele, využívá znaky
dělitelnosti, určuje největší
společný dělitel a nejmenší
společný násobek přirozených
čísel a aplikuje tyto poznatky při
řešení slovních úloh
 určí osově a středově souměrný
útvar, načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru ve středové a
osové souměrnosti

průměr

 Prvočísla, čísla složená
 násobek, dělitel, znaky
dělitelnosti, čísla
soudělná a nesoudělná

MEV
-fungování a vliv
médií ve společnosti

 Shodnost, osová a
středová souměrnost
 Útvary osově a
středově souměrné

MEV
-kritické čtení

Vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
RACIONÁLNÍ
ČÍSLA

PROCENTA

TROJÚHELNÍKY

sdělení
MEV
-stavba mediálního
sdělení

Učivo:

 provádí početní operace v oboru
 Zlomky, zlomek jako
racionálních čísel, pracuje
podíl, početní operace
s různými tvary zápisu
se zlomky, smíšené
racionálních čísel a převádí mezi
číslo, převrácené
nimi, zobrazí racionální číslo na
číslo, jednoduchý a
číselné ose rozlišuje pojmy opačné
složený zlomek
a převrácené číslo, rozloží složité
výpočty do jednoduchých kroků,
zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor, analyzuje a řeší
jednoduché problémy, modeluje
konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru
racionálních čísel
 užívá různé způsoby
 Procento, promile,
kvantitativního vyjádření vztahu
výpočet základu,
celek – část (zlomkem,
procentové části,
desetinným číslem, procentem),
počtu procent
vytváří a čte diagramy, v nichž
 Finanční matematika,
jsou jednotlivé položky vyjádřeny
jednoduché úrokování
v procentech, řeší aplikační úlohy
na procenta , modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru
racionálních čísel , vyhledává,
vyhodnocuje a zpracovává data
 charakterizuje a třídí trojúhelníky,  Trojúhelník a jeho
užívá k argumentaci a při
vlastnosti,
výpočtech věty o shodnosti
trojúhelníková
trojúhelníků, pojmenuje, graficky
nerovnost, vnitřní a
znázorní a správně použije
vnější úhel
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(PT, TO, INT,
PRO)
Kalkulátory
MEV
-kritické čtení

MEV
-fungování a vliv
médií ve
společnosti
kalkulátory
MEV
-interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

MEV
-kritické čtení

MEV
-stavba mediálního
sdělení
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ŠVP

ČTYŘÚHELNÍKY



VÝRAZY I





HRANOLY

geometrické pojmy (těžnice,
těžiště, výška, střední příčka
trojúhelníku, kružnice trojúhelníku
opsaná a vepsaná ), diskutuje a
obhajuje různé způsoby řešení
konstrukčních úloh, užívá
symbolický jazyk matematiky ke
stručnému zápisu konstrukce,
využívá pojem množina bodů dané
vlastnosti k řešení konstrukčních
úloh , odhaduje a počítá obvod a
obsah trojúhelníku
charakterizuje a třídí čtyřúhelníky,
načrtne a sestrojí čtyřúhelník,
diskutuje a obhajuje různé
způsoby řešení konstrukčních
úloh, užívá symbolický jazyk
matematiky ke stručnému zápisu
konstrukce, využívá pojem
množina bodů dané vlastnosti
k řešení konstrukčních úloh ,
odhaduje a počítá obvod a obsah
čtyřúhelníku, zdůvodňuje a
využívá polohové vlastnosti
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických
problémů
rozloží složité výpočty do
jednoduchých kroků, před
započetím počítání , provádí
odhady z hlavy, používá kontrolní
procesy včetně inverzních operací,
účelně využívá kalkulátor
provádí základní operace
s mocninami s přirozeným
mocnitelem, rozlišuje číselné
obory a vztahy mezi nimi,
zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností, účelně využívá
kalkulátor, aplikuje Pythagorovu
větu při řešení pravoúhlého
trojúhelníku, při konstrukci úsečky
dané délky a při řešení praktických
problémů v rovině i v prostoru
matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných,
určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a
násobí mnohočleny, dělí
mnohočlen jednočlenem

trojúhelníku, dvojice
úhlů, věty o shodnosti
trojúhelníků, základní
konstrukce
trojúhelníků, obvod a
obsah trojúhelníku

MEV
 Čtyřúhelníky,
vlastnosti, konstrukce,
-vnímání autora
obsah a obvod
mediálních sdělení
čtyřúhelníku

 Číselný výraz a jeho
hodnota, priorita
operací

 Mocniny a
odmocniny, druhá a
třetí mocnina a
odmocnina, pravidla
pro počítání
s mocninami a
odmocninami
 Odhady a
zaokrouhlování, práce
s kalkulátorem
 Pythagorova věta

 Výrazy, proměnná,
výrazy s proměnnými,
mnohočleny, sčítání,
odčítání, násobení,
dělení mnohočlenů
jednočlenem
 sestrojuje a črtá obrazy hranolů ve  Hranoly
volném rovnoběžném promítání
 Objem a povrch
(nadhled, podhled) a analyzuje
hranolu
jejich vlastnosti, uplatňuje svoji
 Jednotky objemu a
představivost, zhotovuje modely
povrchu a jejich
hranolů, načrtne a sestrojí síť
převody
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Kalkulátory

MEV
-tvorba mediálního
sdělení
fyzika-sčítání
vektorů

MEV
-stavba mediálního
sdělení

MEV
-tvorba mediálního
sdělení
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ŠVP
hranolu, odhaduje a vypočítá
objem a povrch hranolu, vybírá a
používá jednotky délky, objemu a
povrchu

Vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:

Učivo:

 rozezná proměnnou veličinu,
 Rovnost, rovnice,
sestaví rovnici a nerovnici a
ekvivalentní úpravy
interpretuje řešení, matematizuje a
rovnic, slovní úlohy
řeší reálnou situaci s využitím
řešené rovnicemi,
rovnic a nerovnic, hledá efektivní
výpočet neznámé z
způsoby řešení, odhaduje, ověřuje
jednoduchého vzorce
a interpretuje výsledky, rozlišuje
 Lineární nerovnice
různé formy zápisu intervalu
 Intervaly a operace
s nimi
KRUHY A VÁLCE  rozlišuje, načrtne a sestrojí
 Kružnice, kruh
kružnici a kruh, využívá pojem
 Thaletova kružnice a
množina bodů dané vlastnosti
její aplikace,
k řešení konstrukčních úloh,
konstrukční úlohy,
aplikuje Thaletovu větu, odhaduje
délka kružnice a obsah
a počítá délku kružnice, obvod a
kruhu, rotační válec
obsah kruhu, zdůvodňuje a
využívá polohové vlastnosti
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických
problémů, užívá symbolický jazyk
matematiky ke stručnému zápisu
konstrukce, sestrojuje a črtá
obrazy rotačního válce ve volném
rovnoběžném promítání a
analyzuje jeho vlastnosti,
uplatňuje svoji představivost a
zhotovuje modely rotačního válce,
načrtne a sestrojí síť rotačního
válce, odhaduje a vypočítá objem
a povrch rotačního válce
ÚMĚRNOSTI
 řeší modelováním a výpočtem
 Poměr,měřítko,
situace vyjádřené poměrem,
postupný poměr,
pracuje s měřítky map a plánů,
úměra, úměrnost,
rozlišuje přímou a nepřímou
závislost veličin,
úměrnost, sestrojí grafy přímé a
diagramy
nepřímé úměrnosti, vytváří a čte
diagramy
ROVNICE A
NEROVNICE

GEOMETRICKÉ
KONSTRUKCE

 charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary, využívá pojem
množina bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení
konstrukčních úloh, načrtne a
sestrojí rovinné útvary,
zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti rovinných
útvarů při řešení úloh a
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 Základní konstrukce,
množiny bodů daných
vlastností, konstrukční
úlohy, konstrukce
trojúhelníku,
konstrukce
čtyřúhelníku

(PT, TO, INT,
PRO)
fyzika
chemie – rovnice,
nerovnice, výpočty

MEV
Produktivní
činnost
MEV
-kritické čtení

MEV
-interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Fyzika, chemie,
MEV
-vnímání autora
mediálních sdělení
MEV
-tvorba mediálního
sdělení

MEV
-stavba mediálního
sdělení
MEV
-fungování a vliv
médií ve
společnosti

Gymnázium Opatov

VÝRAZY II

ŠVP
jednoduchých praktických
problémů, analyzuje a řeší
aplikační geometrické úlohy s
využitím osvojeného
matematického aparátu
 matematizuje jednoduché reálné
 Výrazy, proměnná,
situace s využitím proměnných,
výrazy s proměnnými,
určí hodnotu výrazu, sčítá, násobí  mnohočleny, vytýkání
mnohočleny, rozkládá
před závorku, rozklad
mnohočleny na součin pomocí
do součinového tvaru,
vzorců a vytýkání, efektivně
vzorce A2 -B2 ,
upravuje výrazy, zná zpaměti,
(A±B)2
rozezná a aplikuje vzorce A2 -B2 ,
(A±B)2 , zdůvodní jejich
správnost, provádí operace s
lomenými výrazy

Vyučovací předmět: MATEMATIKA
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
VÝRAZY II

ROVNICE A
JEJICH
SOUSTAVY

FUNKCE

Učivo:

 matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných,
určí hodnotu výrazu, sčítá, násobí
mnohočleny, rozkládá
mnohočleny na součin pomocí
vzorců a vytýkání, efektivně
upravuje výrazy, zná zpaměti,
rozezná a aplikuje vzorce A2 -B2 ,
(A±B)2 , zdůvodní jejich
správnost, provádí operace s
lomenými výrazy
 rozlišuje ekvivalentní úpravy
rovnice, matematizuje reálnou
situaci s využitím rovnic a soustav
rovnic, hledá efektivní způsoby
řešení, odhaduje a zdůvodňuje
výsledky, používá matematickou
symboliku k zápisu řešení rovnic
 určí a zapíše jako množinu
definiční obor a obor hodnot
funkce, vyjádří funkční vztah
tabulkou, předpisem, grafem,
vyjádří předpisem funkční
závislost ze slovního vyjádření,
rozezná a sestrojí graf ( pouze
základní předpisy) lineární funkce,
graf nepřímé úměrnosti a využívá
ho při řešení rovnic, matematizuje
jednoduché reálné situace s
využitím funkčních vztahů,
rozezná funkční vztah od jiných
vztahů, vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data, porovnává
soubory dat
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geometrická
interpretace
vzorců
MEV
-kritické čtení

(PT, TO, INT,
PRO)
MEV

 Výrazy, proměnná,
výrazy s proměnnými,
 mnohočleny, vytýkání -vnímání autora
před závorku, rozklad mediálních sdělení
do součinového tvaru,
vzorce A2 -B2 ,
(A±B)2, lomené
výrazy, krácení a
úpravy
 Rovnice, slovní úlohy, Fyzika – mechanika
soustava dvou
MEV
lineárních rovnic se
-interpretace vztahu
dvěma neznámými
mediálních sdělení a
reality
 Funkce, definiční
obor, obor hodnot,
vlastnosti, graf,
lineární funkce, přímá
úměrnost jako
speciální případ
lineární funkce,
funkce nepřímá
úměrnost, slovní
úlohy, diagramy,
základy statistiky

fyzika – mechanika
MEV
-kritické čtení
MEV
-tvorba mediálního
sdělení
MEV
-fungování a vliv
médií ve společnosti

Gymnázium Opatov
PODOBNOST A
FUNKCE ÚHLU

ŠVP
 užívá k argumentaci a při
výpočtech definici podobnosti a
věty o podobnosti trojúhelníků,
účelně využívá kalkulátor,
matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkce sinus,
kosinus, tangens,

 Podobnost, poměr
podobnosti, podobnost
trojúhelníků, věty o
podobnosti
trojúhelníků, funkce
sinus, kosinus,
tangens

 sestrojuje obrazy jehlanu a kužele  Jehlan, zobrazení
ve volném rovnoběžném promítání
jehlanu, podstava a
a analyzuje jejich vlastnosti,
výška jehlanu, plášť
uplatňuje svoji představivost,
jehlanu, siť jehlanu,
zhotovuje modely hranolů, načrtne
povrch a objem
a sestrojí sítě jehlanu a kužele,
jehlanu, kužel,
vybírá a používá základní i
podstava a výška
vedlejší jednotky obsahu, objemu,
kužele, plášť kužele ,
hmotnosti, hustoty a převádí mezi
siť kužele, povrch a
nimi, odhaduje a počítá objemy a
objem kužele , koule,
povrchy jehlanu a kužele,
povrch a objem
analyzuje a řeší aplikační úlohy s
využitím osvojeného
matematického aparátu

JEHLANY,
KUŽELY A
KOULE

fyzika –
goniometrické
funkce
MEV
-tvorba mediálního
sdělení
Fyzika, chemie –
jednotky

6.1.3. Vyučovací předmět: Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět fyzika vychází ze vzdělávacího oboru …fyzika.. v RVP ZV.
Předmět fyzika úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově
souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● matematika
● chemie
● biologie
● zeměpis
● hudební výchova
Do obsahu fyziky je na nižším gymnáziu vřazeno toto průřezové téma:
1.Environmentální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Fyzika je předmět, který je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do předmětů Fyzika a Fyzika –
volitelný předmět.
Celkem

hod/týden

2+2+2+2

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
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Učitel
- pracuje s žáky tak, aby si osvojili důležité poznatky z vybraných tematických okruhů a na jejich základě
poznávali význam a přínos fyziky pro život a činnosti člověka, pro rozvoj moderních technologií a ochranu
životního prostředí
- zadáním samostatné práce rozvíjí v žácích schopnost vyhledávat a získávat informace z různých informačních
zdrojů, samostatně pozorovat, experimentovat a měřit, získané výsledky porovnávat, zpracovávat a
vyhodnocovat
- formou diskuse žáky nutí informace kriticky hodnotit a ověřovat z různých hledisek, ze získaných výsledků
vyvozovat závěry

Kompetence k řešení problémů
Učitel
- demonstrací fyzikálního jevu nebo děje vede žáky k tomu, aby na základě pozorování a dosavadních
vědomostí a zkušeností vyslovili hypotézu, vymezili pravidla pro její ověření, sami sestavili experiment,
zpracovali získané údaje a vyvodili závěry- formou skupinové práce vštěpuje žákům schopnost nabyté poznatky
a dovednosti využívat při řešení fyzikálních problémů a úloh, nacházet různé způsoby řešení a vyhodnocovat je
z různých hledisek- pomocí orientačního zkoušení a testů ověřuje, zda žáci osvědčené postupy aplikují při
řešení obdobných problémových situací
Kompetence komunikativní

Učitel
- formou diskuse na dané téma vede žáky ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor či hypotézu,
vhodně argumentovat, vyslechnout názory ostatních, vést dialog - ústním prověřováním nabytých vědomostí
zjišťuje, zda se žáci vyjadřují pomocí zavedených odborných pojmů, rozumí různým typům textů, obrazových
materiálů a jiných informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Učitel
- zadáním skupinového úkolu vede žáky k respektování zájmů skupiny, k pochopení potřeby efektivní
spolupráce pro úspěšnou práci - zhodnocením výsledků práce skupiny vede žáky k tomu, aby si uvědomili
užitečnost přijetí pravidel práce ve skupině a řízení se jimi, aby si vážili výsledků práce skupiny i své vlastní
Kompetence občanské
Učitel
- formou referátů zjišťuje, zda žáci sledují aktuální dění nejen ve vědě a technice, ale i v celém světě, a tak lépe
chápou potřebu využití vědeckých poznatků ku prospěchu jedince i celé společnosti se současnou ochranou
životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel
- názornou ukázkou a stálou kontrolou vede žáky k bezpečnému a účinnému používání
materiálů, nástrojů a vybavení při laboratorních pracích, dbá na dodržování
vymezených pravidel
- důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování laboratorních prací vede
žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce a schopnosti nabyté
dovednosti užívat v dalších činnostech podle možností zařazuje do výuky exkurze, přednášky, besedy a referáty
a tím ukazuje žákům přínos fyziky pro člověka a pomáhá jim získávat představu o uplatnění fyzikálních procesů
a zákonitostí v různých oborech lidské činnosti
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Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: prima
Téma:
O fyzice

Školní výstup - žák:
Umí vysvětlit, co je obsahem fyziky,
Rozliší fyzikální obory,
Přiřadí k jednotlivým osobnostem obory, kterými se zabývaly.
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,že se částice látek
Látky a tělesa
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
rozliší na příkladech látku a těleso, určí skupenství tělesa,
porovná vlastnosti těles v závislosti na skupenství, popíše
stavbu atomu, vysvětlí vznik iontů
Veličiny a jejich změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
měření
veličiny charakterizující látky a tělesa,
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem, uvede jednotku hustoty, převádí ji, dovede vyhledat
hustotu v tabulkách,
při řešení praktických problémů uvede jednotky, převádí je,
zapisuje, měří délku, objem, teplotu a čas
posoudí, zda se délka a objem tělesa při dané změně teploty
zvětší či zmenší,
zpracuje protokol a zapíše výsledky své experimentální práce
a zformuluje v něm závěry, k nimž
dospěl.

Učivo:
Postavení fyziky v systému
věd
Významné osobnosti
-

ENV
-základní podmínky života

posuvka,
mikrometr,
ENV
odměrný válec,
-vztah člověka k prostředí
rovnoramenné a digitální
váhy,
teploměr,
stopky
závislost délky a objemu
tělesa na teplotě
hustota tělesa
zásady bezpečné práce ve
školní laboratoři i v běžném
životě
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na síla,
ENV
Vzájemné působení těleso,
práce se siloměrem
-základní podmínky života
těles
jejich velikosti, směry a výslednici
druhy sil
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
doloží na příkladech vzájemné silové působení dvou těles a
změří velikost síly siloměrem
charakterizuje a zakreslí gravitační sílu jako působení
gravitačního pole, porovná její velikost v závislosti na
hmotnosti a vzdálenosti od Země,
zakreslí a určí druh silového působení elektricky nabitých,
těles,
vysvětlí princip elektrování těles,
popíše póly magnetů a jejich vzájemné působení,
Dokáže rozlišit vodiče a izolanty,
● Elektromagnetické děje- dva
Vysvětlí podstatu blesku.
druhy el. náboje, složení atomu,
Elektrický proud
Využívá prakticky poznatky o působení mag. pole na magnet, elektroskop,
ENV
rozlišuje části magnetu,
elektrometr,
-vztah člověka k prostředí
navrhne, jak experimentem rozlišit látky magnetickými vodiče, izolanty,
vlastnostmi.
el. pole,
Sestaví správně podle schématu el. obvod a analyzuje správně el.siločáry, el. síla,
schéma reálného obvodu.
výboje v plynech
Změří el. proud a napětí.
Elektromagnetické
děje
–
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, magnety přírodní a umělé, póly
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních magnetu,
pozorování, měření a experimentů.
Netečné pásmo, magnetická
Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své indukce,
magnetické
pole,
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž magnetická síla,
dospěl.
Magnetická
indukční
čára,
magnetka, kompas,
magnetické pole Země.
Elektromagnetické děje – el.
proud,
napětí,
zdroje el. napětí,
účinky el. proudu, jednoduchý a
rozvětvený obvod,
schéma,
ampérmetr, voltmetr,
ionty,volné elektrony, zásady
bezpečnosti,
zkrat,
mag. vlastnosti el. proudu,
magnetické
pole
cívky,
elektromagnet.

- 43 -

-

atom,
molekula,
části atomu

(PT, TO, INT, PRO)
ENV
-základní podmínky života
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Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
žák rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k
Pohyby těles
jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem
u rovnoměrného pohybu těles určí druh pohybu
rozliší pojmy průměrná rychlost a rychlost rovn. pohybu
pracuje v úlohách se vzorci pro oba typy rychlostí
převádí jednotky rychlosti
Síla a její účinky
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na
těleso, jejich velikosti, směr a výslednici
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání
změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v
jednoduchých situacích
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení
praktických problémů
charakterizuje a zakreslí tíhovou a smykovou třecí sílu,
vypočte její velikost ze vztahu,
určí graficky výslednici sil pomocí vektorového rovnoběžníku
a vypočte její velikost u sil stejného a opačných směrů,
měřením určí koeficient tření
pomocí 1. a 3. zákona řeší jednoduché problémy,
pomocí 2. NZ rozliší klidový stav, rovnoměrný a
nerovnoměrný pohyb tělesa
vypočítá moment síly, vysvětlí jeho účinek na těleso,
skládá a rozkládá 2 síly působící na těleso,
aplikuje na páku a pevnou kladku
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách
Mechanické
při řešení konkrétních praktických problémů předpoví z
vlastnosti tekutin
analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování
tělesa , vysloví Archimédův zákon, pomocí vztlakové síly (a
hustoty tělesa) určí podmínky plování, vznášení se a potápění
těles
rozlišuje pojmy tlak a tlaková síla,
početně aplikuje na hydraulický lis,
vypočítá hydrostatický tlak ze vztahu,
kvalitativně objasní atmosférický tlak,
přetlak a podtlak plynu v uzavřené nádobě
Světelné jevy

Učivo:
pohyb rovnoměrný a
nerovnoměrný
přímočarý a křivočarý
dráha,
rychlost,
vzorce pro
průměrnou rychlost a rychlost
rovnoměrného pohybu
- síla,
její označení, znázornění a
jednotka,
-

smykové tření,
tíhová síla,
skládání sil
1., 2. a 3. Newtonův zákon
moment síly,
páka, pevná kladka
kladkostroj

(PT, TO, INT, PRO)

ENV
-vztah člověka k prostředí

ENV
-vztah člověka k prostředí

ENV
-lidské aktivity a problémy
životního prostředí

-vztah pro tlak (vztah mezi ENV
tlakovou silou a
-lidské aktivity a problémy
velikostí plochy),
životního prostředí
-Pascalův zákon,
-atmosférický a hydrostatický tlak

- Archimédův zákon, vztlaková
síla
využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém -zdroje světla bodové a plošné,
ENV
optickém prostředí
- paprsek jako matematický -lidské aktivity a problémy
využívá zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
model,
životního prostředí
popíše vznik sbíhavého a rovnoběžného svazku paprsků,
- rychlost světla ve vakuu a
pomocí pojmu stín vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce,
v různých prostředích
sestrojí obraz rovinných útvarů vzniklých po odrazu světla od -odraz
zrcadel
- zrcadla rovinná a
sestrojí obraz rovinných útvarů vzniklých po průchodu světla kulová,
tenkou čočkou,
-lom světla, čočky,
popíše hranolové spektrum
-rozklad bílého světla hranolem

Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Energie
žák určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z
ní určí změnu energie tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou
prací a časem
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem
energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a
úloh
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané
tělesem
využívá vzorec W=F.s,
rozhodne, kdy ho lze užít,
uvede do souvislosti se změnou mech. energie
vysvětlí rozdíl mezi prací a výkonem, výkonem a příkonem,
vypočte je, zjistí účinnost zařízení
vysvětlí pojem vnitřní energie, její souvislost s teplotou,
posoudí v konkrétní situaci její změnu,
řeší početně zákon zachování mechanické energie
kvalitativně rozebere přeměny skupenství,
vypočte přijaté či odevzdané teplo,
řeší jednoduché kalorimetrické rovnice,
pracuje s kalorimetrem
rozliší stejnosměrný proud od střídavého
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Učivo:
práce,
mechanická energie
kinetická a potenciální tíhová
- práce, výkon, příkon, účinnost
- vnitřní energie a její změna při
tepelné výměně a konání práce,
-zákon zachování mech. energie
- teplo,
- skupenské teplo tání,
vypařování, var, kondenzace,
- kalorimetrické rovnice

- veličiny elektrický náboj, proud

(PT, TO, INT, PRO)

ENV
-vztah člověka k prostředí

Gymnázium Opatov
Stejnosměrný proud

Zvuk

ŠVP

změří elektrický proud a napětí
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problémů
zapojí správně polovodičovou diodu
uvede základní podmínku pro vznik elektrického proudu,
prokáže znalost zásad bezpečného zacházení s el. spotřebiči
rozliší z hlediska částicové struktury vodič a izolant,
popíše tepelné účinky proudu na vodič,
kvantitativně určí souvislost odporu s délkou, průřezem,
materiálem a teplotou vodiče
vypočte proud a napětí jednotlivých částí obvodu,
odpor části obvodu, práci a výkon spotřebiče,
zapojuje elektrické obvody
objasní princip vedení proudu v polovodičích,
vysvětlí činnost PN přechodu a diody, uvede využití
Uvede příklady praktických zařízení,
Využívajících polovodičové
Elektronické součástky .
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze
elektrických domácích spotřebičů.
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření
zvuku
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na
životní prostředí
uvede látkové prostředí jako podmínku pro vznik zvuku,
vysvětlí ozvěnu jako důsledek odrazu zvuku na překážce
popíše důsledky hlasitého zvuku na zdraví

Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
Střídavý proud
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického
pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
kvalitativně
užívá
Faradayův
a
Lenzův
zákon
elektromagnetické
indukce
při
objasnění
činnosti
transformátoru a elektromotoru a při popisu výroby a přenosu
elektrické energie
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.
Atomová a jaderná Posoudí možnosti získávání el. energie, které jsou zatím ve
fyzika
stádiu výzkumu, ale mohou být důležitými energetickými
zdroji budoucnosti.

Kmitání a vlnění

Optika

a
napětí,
- elektrický obvod

ENV
-vztah člověka k prostředí

elektrické pole,
síla,
elektrický
odpor a jeho vlastnosti

-

Ohmův zákon pro část
obvodu,

- sériové a paralelní zapojení,
-práce a
výkon spotřebiče
- stavba polovodiče, PN přechod,
polovodičová dioda
rychlost zvuku,
-

ozvěna

-

pohlcování zvuku,

-

hlasitost

Učivo:
magnetická síla,
indukované napětí a proud,
jednofázový alternátor,
transformátor
elektromotor,
výroba a přenos energie

ENV
-vztah člověka k prostředí

(PT, TO, INT, PRO)
ENV
-vztah člověka k prostředí

- Energie - výroba a přenos el.
energie,
ENV
-jaderná energie,
-základní podmínky života
-štěpná reakce,jaderný reaktor,
jaderná elektrárna,
-ochrana před radioaktivním
zářením.

-Další
energetické
zdroje,
obnovitelné a neobnovitelné
zdroje.
Objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference - mechanické kmitání a
ENV
mechanického vlnění.
vlnění:
-vztah člověka k prostředí
Odliší kmitání a vlnění, při řešení konkrétních problémů.
Odliší a charakterizuje základní druhy mechanického vlnění.
-vlastní a nucené kmitání
Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, mechanického oscilátoru;
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních -postupné a stojaté vlnění,
pozorování, měření a experimentů.
-vlnová délka
Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž
dospěl.
Vyhledá v dostupných informačních zdrojích podklady, jež
mu pomohou splnit daný úkol.
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém Elektromagnetické a světelné děje
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů -vlastnosti světla,
a úloh.
-zdroje světla,
ENV
Rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých -rychlost světla ve vakuu a v -vztah člověka k prostředí
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od různých prostředích.
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu -stín,
světla čočkami.
-zatmění Slunce a Měsíce.
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje -zrcadla, zobrazení odrazem na
techologickou kázeň.
rovinném, dutém a vypuklém
Sestaví pokus na demonstraci odrazu světla, lomu světla, zrcadle (kvalitativně).
rozkladu světla.
-Čočky, zobrazení lomem, tenkou
Správně vyhodnotí reálný chod světelného paprsku daným spojkou
a
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Astrofyzika

ŠVP

prostředím a graficky jej zobrazí.
Uvede příklady praktického využití zrcadel a čoček v běžném
životě, popřípadě hledá vysvětlení různých optických jevů v
přírodě.
Při všech laboratorních pracích dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny práce, poskytne první pomoc při event.
úrazu.
V rámci domácí přípravy na laboratorní práce organizuje a
plánuje svoji pracovní činnost.
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.
Používá dostupné mediální zdroje
k získávání aktuálních informací o vesmíru.

rozptylkou(kvalitativně).
-Rozklad bílého světla hranolem.
-Významní fyzikové
-Jednoduché pracovní operace a
postupy
-Úloha techniky v životě člověka

Vesmír
- Sluneční soustava
-Měsíční fáze.
-Hvězda a planeta jejich složení a
odlišnosti.

ENV
-základní podmínky života

6.1.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP.
Část hodinové dotace čerpá ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, konkrétně z tematického okruhu Využití
digitálních technologií.
Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Mediální výchova.
Část výuky může být realizována v mezioborových projektech, znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu
jsou využívány zejména ve fázích přípravy (sběr a hodnocení informací), zpracování (využití příslušného
software a psaní všemi deseti) a prezentace.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Informatika je předmět, který je vyučován v tercii a kvartě po dvou hodinách za týden.

Celkem

hod/týden

0, 0, 2, 2

Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem žáků 17.
Každý žák má k dispozici vlastní pracovní stanici.
Škola se snaží o maximální možnou aktualizaci software a hardware.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení





Vede žáky k samostatné práci s informacemi
Umožňuje žákům vyhledávání z různých zdrojů
Motivuje žáky k vyhodnocování informací z hlediska vztahu k tématu, z hlediska pravdivosti a podstatnosti
Podporuje činnostní učení žáků

Kompetence k řešení problémů



Podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů
Předkládá žákům komplexní úlohy ve formě projektů

Kompetence komunikativní



Podněcuje žáky k jasnému, kultivovanému a výstižnému vyjadřování
Podporuje v žácích smysluplné využívání komunikačních prostředků
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Kompetence sociální a personální



Nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám
Respektuje individualitu žáků a vede k tomu i žáky

Kompetence občanské




Podněcuje žáky k toleranci vůči jiným kulturám
Vede k zodpovědnému přístupu k obsahu některých volně dostupných informací (erotika, rasová
nesnášenlivost, terorismus)
Učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti

Kompetence pracovní




Motivuje a vede žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium
a povolání
Vyžaduje, aby žáci při dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady
bezpečnosti
Nabádá žáky k výuce psaní na klávesnici

Vyučovací předmět INFORMATIKA
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Základy práce
s počítačem

 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie





Vyhledávání
informací a
komunikace






Zpracování a
využití
informací

Učivo:






(PT, TO, INT,
PRO)

 hardware (struktura, funkce a
popis PC a přídavných zařízení)
 software (operační systém a
druhy programů
respektuje pravidla bezpečné práce s
 zásady bezpečnosti práce,
hardware i software a postupuje
prevence zdravotních rizik
poučeně v případě jejich závady
spojených s dlouhodobým
používáním VT
chrání data před poškozením, ztrátou  školní síť, zásady práce ve školní
a zneužitím
a globální síti
při vyhledávání informací na internetu  internetový prohlížeč, jeho
používá jednoduché a vhodné cesty
funkce a možnosti
vyhledává informace na portálech, v
 metody vyhledávání:
knihovnách a databázích
 internetové rozcestníky, portály
komunikuje pomocí internetu
 způsoby komunikace: e-mail,
chat, videokonference,
seznámí se s různými způsoby
telefonie…
dálkové komunikace
 sociální sítě
ovládá práci s grafickými editory
 počítačová grafika: práce
s bitmapovým a vektorovým
editorem
 práce s digitální fotografií
ovládá práci s textovými editory
 textový editor, prostředí, vzhled
stránky
 písmo, odstavec, odrážky a
číslování, ohraničení, sloupce,
tabulátory, záhlaví
 tabulky, obrázky, vložené objekty
uplatňuje základní typografická a
 typografická a estetická pravidla
estetická pravidla pro práci s textem a
obrazem
pracuje s informacemi v souladu se
 autorská práva, copyright
 MEV: kritické
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zákony o duševním vlastnictví
 ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost

Vyučovací předmět: INFORMATIKA
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup – žák:
Vyhledávání
informací a
komunikace

Zpracování a
využití
informací

čtení a vnímání
mediálních
sdělení
 komparace různých informačních  MEV:
zdrojů
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

Učivo:

 při vyhledávání informací na internetu  internetový prohlížeč
používá jednoduché a vhodné cesty
 formulace požadavku při
vyhledávání
 FTP
 Další protokoly
 vyhledává informace na portálech,
 metody vyhledávání:
v knihovnách a databázích
 internetové rozcestníky, portály
 komunikuje pomocí internetu
 způsoby komunikace: e-mail,
chat, soc. sítě
 ovládá práci s tabulkovými
 tabulkový kalkulátor, prostředí,
kalkulátory
vzhled stránky
 buňka, oblast, formátování
 adresování, vzorce, funkce
 grafy
 řazení, filtry, kontingenční
tabulka
 zpracovává a prezentuje výsledky své  Prezentace, prostředí programu
práce s využitím pokročilých funkcí
 Oddělení formy a obsahu,
aplikačního software a
šablona, předloha
multimediálních technologií , ovládá  Zásady dobré prezentace
práci s editorem prezentace
 Tvorba prezentace
 HTML – základy jazyka
 Tvorba internetové prezentace
 blog

(PT, TO, INT,
PRO)

 Matematika:
jednoduché
zpracování
statistických
dat

 Téma
prezentace
z ostatních
oblastí

6.1.5. Vyučovací předmět: BIOLOGIE
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět biologie si klade za cíl předložit žákům ucelený obraz přírody z hlediska její hierarchie a jednoty.Na
NG je důsledně uplatňováno ekologické pojetí výuky. K naplnění cílů předmětu napomáhá nejen technické
zázemí jako biologická laboratoř, dataprojektor s notebookem a modely, ale i exkurze, řešení biologických
olympiád či jiných soutěží.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis v RVP ZV.
Předmět biologie spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí.
Jedná se o tyto předměty:
● chemie
● zeměpis
● fyzika
● občanská výchova
● dějepis
● tělesná výchova
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Do obsahu biologie jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Sociální rozvoj – kooperace a kompetice (OSV)
2. Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané (MEGS)
3. Kulturní diference, Etnický původ (MUV)
4. Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí,
Vztah člověka k prostředí (ENV)
5. Receptivní činnosti – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality (MEV)
6. Produktivní činnost – práce v realizačním týmu (MEV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Biologie je předmět, který je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia .
Celkem:

2 hod / týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
● kontroluje a hodnotí práci žáků
● vede žáky k porovnávání získaných informací, ke kritickému hodnocení
věrohodnosti různých informačních zdrojů (televize, tisk, internet, odborná literatura)
● podporuje nadané žáky v účasti na biologických soutěžích a v mimoškolních
vzdělávacích aktivitách (přednášky aj.)
Kompetence k řešení problémů
● motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami k aktivitě při učení
● vede žáky k rozpoznání problému, jeho formulaci a k rozboru případných
chyb při řešení tohoto problému
● zařazuje úkoly, které umožňují více postupů řešení
Kompetence komunikativní
● se vyjadřuje srozumitelně, věcně a gramaticky správně
● dbá, aby žáci užívali správně odbornou terminologii
● vede žáky ke kultivovanému formulování svých myšlenek v mluvené
i písemné formě
Kompetence sociální a personální a občanské
● vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
● navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a jejich zodpovědnosti,
ale také kritizuje jakékoliv náznaky nadřazenosti a neúcty mezi studenty
● zařazuje práci ve skupinách, která je založena na spolupráci, respektování názorů
druhých – dohlíží na zapojení všech členů skupiny
● využívá prezentaci práce žáků (např. projektů) k tomu, aby studenti sami
zhodnotili výsledky své práce, naučili se argumentovat a přijmout kritiku
Kompetence pracovní
● vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad (zejména při
práci v laboratoři)

- 49 -

Gymnázium Opatov

ŠVP

● dbá na osvojení správných pracovních návyků žáky v rámci laboratorních cvičení –
především při práci s přístroji a pomůckami pro zkoumání přírodnin
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Biologie
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup – žák:
ÚVOD DO STUDIA
BIOLOGIE

LES

Učivo:

● správně používá lupu a
mikroskop
● připraví mikroskopický
preparát
● pojmenuje základní
biologické vědní obory,
vysvětlí, čím se zabývají
● na konkrétních příkladech
organismů vysvětlí pojmy
buňka, jednobuněčné a
mnohobuněčné organismy,
autotrofní a heterotrofní
výživa
● porovná význam fotosyntézy
a dýchání pro život řasy
● rozliší plodnici a tělo houby,
popíše stavbu plodnice
● rozpozná několik našich
nejznámějších jedlých i
jedovatých hub
● vysvětlí pojmy symbióza,
saprofyt, parazit
● vysvětlí funkci jednotlivých
symbiontů
v lišejníku
● podle obrázku nebo
přírodnin popíše stavbu
mechové rostlinky, kapradiny
a přesličky
● objasní význam mechů
● popíše význam kapradin a
přesliček pro vznik uhlí
● vysvětlí pojem nahosemenná
rostlina
● charakterizuje jehličnaté lesy
● vyjmenuje základní části
květu, na příkladech uvede
různé způsoby opylování a
rozšiřování semen
● vysvětlí pojmy jednoletá a
vytrvalá bylina
● charakterizuje listnaté lesy

● Metody zkoumání živé
přírody
● Biologické obory

● Řasy

● Houby
● Lišejníky

● Mechy
● Kapradiny, přesličky
● Nahosemenné rostliny

● Krytosemenné rostliny

● popíše vnější stavbu plže,
● Bezobratlí
objasní termíny hermafrodit a
přímý vývoj
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● vysvětlí pojem členovec,
charakterizuje pavouky,
roztoče, stonožky,
mnohonožky a hmyz
● na příkladech porovná přímý
a nepřímý vývoj
● vysvětlí vývin obojživelníků
a příčiny jejich ohrožení
● na příkladu zmije popíše
stavbu těla hadů a způsob
jejich života
● uvede charakteristické znaky
stavby těla ptáků a savců,
popíše způsob jejich života a
získávání potravy
● vysvětlí a uvede příklady
pojmů instinkt, hnízdní
parazitismus

VODA A JEJÍ OKOLÍ

● Obratlovci

● na konkrétních příkladech
vysvětlí pojmy producent,
konzument, reducent,
potravní řetězec, potravní síť
a potravní pyramida,
ekosystém, společenstvo
● zdůvodní výskyt různých
lesů v různých podmínkách
● uvede význam lesů pro
krajinu a příčiny poškození
lesů
● popíše vlastnosti vody,
oběh vody v přírodě
● uvede příklady organismů
z uvedených skupin žijících
ve vodě nebo její blízkosti,
popíše stavbu jejich těla a
způsob života
● rozlišuje jednodomé a
dvoudomé rostliny
● vysvětlí pojem plankton,
jednobuněčný organismus,
regenerace, vývin
s proměnou nedokonalou a
dokonalou
● popíše vliv sinic a bakterií
na kvalitu vody

● Les jako celek

● uvede příklady potravních
řetězců, objasní pojem
biologická rovnováha
● uvede příčiny a důsledky
znečišťování vody a význam
ochrany čistoty vod

● Rybník jako celek
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4.1.5 ENV-INT
Ekosystémy
4.1.6 MEV-INT
Receptivní činnosti
-kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
- interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

● Vlastnosti vody
● Sinice
● Prvoci
● Rostliny
● Živočichové
Bezobratlí - Žahavci,
- Ploštěnci
- Měkkýši
- Kroužkovci
- Členovci
- Korýši
- Pavoukovci
- Hmyz
Obratlovci -Ryby
- Obojživelníci
- Plazi
- Ptáci
- Savci
4.1.5 ENV-INT
Ekosystémy
4.1.6 MEV-INT
Receptivní činnosti
-kritické čtení a
vnímání mediálních
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sdělení
- interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

TRAVNÍ
SPOLEČENSTVA

● uvede příčiny bezlesí
v našich geografických
podmínkách, rozliší přirozená
a umělá travní společenstva
● uvede příklady organismů
z uvedených skupin žijících
v travních společenstvech,
popíše stavbu jejich těla a
způsob života

● na konkrétních příkladech
vysvětlí pojmy producent,
konzument, reducent,
potravní řetězec, potravní síť
a potravní pyramida,
ekosystém, společenstvo
● zdůvodní nutnost
obhospodařování (kosení,
pastva) některých travních
společenstev v geografických
podmínkách ČR
● pomocí klíčů k určování a
další literatury určí
organismy žijící v okolí školy
● s pomocí literatury sestaví
potravní řetězce a sítě
v daných společenstvech

● Typy travních
společenstev
● Rostliny
● Živočichové
Bezobratlí - Měkkýši
- Kroužkovci
- Členovci
- Pavoukovci
- Hmyz
Obratlovci - Plazi
- Ptáci
- Savci
● Travní společenstva
jako celek

4.1.1 OSV -INT
Sociální rozvoj
- kooperace a
kompetice
4.1.5 ENV-INT
Ekosystémy
4.1.6 MEV-INT
Produktivní činnost
– práce v realizačním
týmu

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Biologie
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
UMĚLÉ
EKOSYSTÉMY

● uvede příklady přirozených a
umělých ekosystémů,
vysvětlí rozdíly mezi nimi
● uvede základní skupiny
polních plodin, jejich
příklady a význam
● pozná naše nejčastěji
pěstované polní plodiny
● vysvětlí pojem monokultura
● vyjmenuje příklady ovoce
běžně pěstovaného v našich
zahradách, charakterizuje
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● Přirozené a umělé
ekosystémy

4.1.5 ENV -INT
Ekosystémy

● Polní ekosystémy

● Sady a ovocné zahrady
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čeleď růžovitých
● objasní význam šlechtění
● uvede různé příčiny
onemocnění a poškození
stromů
● popíše život včelstva a
význam chovu včel
● vysvětlí na konkrétních
příkladech pojmy škůdce,
biologický boj, biologická
rovnováha
● vyjmenuje příklady běžně
pěstované zeleniny, určí část
rostliny, pro kterou je
pěstována
● z informačních zdrojů zjistí
příklady chorob, škůdců a
plevelů v zelinářských
zahradách

● uvede význam těchto
umělých ekosystémů

● Zelinářské zahrady

● Okrasné zahrady, parky

● vyjmenuje příklady často
pěstovaných cizokrajných
dřevin
● rozlišuje letničky, dvouletky,
rostliny vytrvalé
● diskutuje o zeleni v okolí
školy
● vysvětlí pojem rumiště,
● Rumiště a okraje cest
uvede příklady rostlin a
živočichů žijících na
rumištích
● vyjmenuje příklady léčivých
a jedovatých rostlin
● uvede příklady virových a
● Organismy provázející
bakteriálních onemocnění,
člověka, organismy
vysvětlí význam očkování
člověkem pěstované nebo
● na konkrétních příkladech
chované v bytech
vnitřních a vnějších parazitů
člověka popíše způsob jejich
života
● uvede příklady členovců a
obratlovců žijících v bytech a
jejich okolí
● vyjmenuje hygienické
zásady pro ochranu před
nemocemi a před výskytem
nežádoucích živočichů v
bytech
● uvede příklady pokojových
rostlin a doma chovaných
živočichů, vysvětlí jejich
potřeby
● objasní pojmy domestikace,
odrůda, plemeno
● uvede příklady hospodářsky ● Hospodářsky významné
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významných organismů ze
organismy
skupiny hub, rostlin, hmyzu a
obratlovců
● charakterizuje způsob chovu
a význam našich běžných
hospodářských zvířat
● diskutuje o principech a
významu malochovů,
velkochovů a ekologického
zemědělství
● uvede příklady cizokrajných ● Cizokrajné ekosystémy
ekosystémů a charakterizuje
je, jmenuje příklady
organismů žijících v těchto
ekosystémech
● s pomocí literatury sestaví
potravní řetězce a sítě
týkající se daných
ekosystémů
● seznámí se s cizokrajnými
organismy v zoologické
zahradě, diskutuje o významu
zoologických a botanických
zahrad

● objasní význam rozmanitosti
v přírodě
OCHRANA
● rozlišuje různé úrovně
ROZMANITOSTI
ochrany (chráněný
PŘÍRODY
organismus, CHKO, NP,
biosférická rezervace
UNESCO, Natura 2000)
● popíše stavbu buňky,
BUNĚČNÁ BIOLOGIE vysvětlí význam jednotlivých
částí pro život buňky
● vysvětlí závislost virů na
buňkách jiných organismů
SYSTÉM
● porovná stavbu bakteriální,
ORGANISMŮ
rostlinné a živočišné buňky
● vysvětlí pojmy orgán,
orgánová soustava,
organismus

● Ochrana rozmanitosti
přírody

Produktivní
činnost
- práce
v realizačním
týmu
Receptivní činnost
- interpretace
vztahu vnímání
mediálních
sdělení a reality
4.1.1 OSV-INT
Sociální rozvoj
- kooperace a
kompetice
4.1.3 MEGS-INT
Objevujeme
Evropu a svět
4.1.5 ENV -INT
Ekosystémy
4.1.6 MEV -INT
Produktivní
činnost
- práce
v realizačním
týmu
Receptivní
činnosti
- kritické čtení a
vnímání med.
sdělení
4.1.3 MEGS -INT
Jsme Evropané

● Buňka
● Systém organismů

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Biologie
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
ANATOMIE A

Učivo:

● rozlišuje pojmy buňka, tkáň, ● Anatomie a fyziologie
orgán, orgánová soustava,
obratlovců – stavba a funkce
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FYZIOLOGIE
OBRATLOVCŮ

organismus
● určí polohu a objasní funkci
a vzájemné vztahy
jednotlivých orgánů a
orgánových soustav
obratlovců
● uvede základní rozdíly ve
stavbě a funkci orgánových
soustav ryb, obojživelníků,
plazů, ptáků a savců

ANATOMIE A
FYZIOLOGIE
ČLOVÉKA

● popíše stavbu a funkci kůže,
způsoby poškození kůže a
jejich ošetření při první
pomoci
● objasní stavbu a funkci
lidské kostry, její vývoj
v průběhu života
● popíše stavbu trávicí
soustavy člověka, objasní
funkci jejích částí
● uvede zásady zdravého
stravování, objasní souvislost
mezi složením stravy a
způsobem stravování a
rozvojem civilizačních
chorob
● diskutuje o rizicích poruch
příjmu potravy
● popíše stavbu dýchací
soustavy člověka, objasní její
funkci
● vysvětlí rozdíly v činnosti
dýchací soustavy v klidu a
při zátěži
● uvede příčiny nemocí
dýchací soustavy a způsoby
jejich prevence
● vysvětlí vliv kouření na
funkci dýchacích orgánů
● popíše složení a funkci krve,
činnost srdce
● popíše stavbu vylučovací
soustavy člověka, vysvětlí
její funkci
● objasní tvorbu moči
v ledvinách, uvede další
orgány, které se podílí na
vylučování nepotřebných a
odpadních látek
● popíše stavbu nervové buňky
a nervové soustavy člověka
● porovná význam nervové a
hormonální soustavy při
řízení činnosti lidského těla,
vyjmenuje nejdůležitější
hormony lidského těla a
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tkání, orgánů a orgánových
soustav
- kůže, kožní deriváty
- oporná a pohybová
soustava
- trávicí soustava
- dýchací soustava
- oběhová soustava
- vylučovací soustava
- řídící soustava
- rozmnožovací soustava
● Povrch lidského těla

● Oporná a pohybová
soustava – kostra a svalstvo
● Trávicí soustava

● Dýchací soustava

● Oběhová soustava
● Vylučovací soustava

● Řídící soustavy
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jejich vliv na činnost orgánů
● objasní stavbu a funkci
smyslových orgánů
● popíše stavbu a funkci
jednotlivých částí mužské a
ženské pohlavní soustavy
● vysvětlí význam a zásady
bezpečného sexuálního
chování
● objasní vznik a vývin
jedince
● charakterizuje vývojová
období v životě jedince
● uvědomuje si rizikové
faktory ohrožující zdraví
● orientuje se v příčinách
běžných onemocnění, uvede
příznaky některých
onemocnění
● popíše základy první pomoci

● Rozmnožovací soustava
● Vývoj jedince

4.1.4 MUV-INT
Etnický původ

● Životní styl
● Běžná onemocnění
a jejich prevence
● Základy první pomoci

4.1.1 OSV -INT
Sociální rozvoj I
- kooperace a
kompetice
4.1.4 MUV-INT
Kulturní diference
4.1.6 MEV-INT
Receptivní činnost
- Kritické
čtení a vnímání
mediálních
sdělení
Produktivní
činnost
- práce
v realizačním
týmu
4.1.5 ENV-INT
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah člověka
k prostředí

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Biologie
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
GEOLOGIE

Učivo:

● popíše postavení Země ve
Sluneční soustavě
● popíše vnitřní stavbu Země a
charakterizuje jednotlivé
vrstvy
● objasní rozdíl mezi nerostem
a horninou
● charakterizuje krystalickou
látku
● s užitím pomůcek a

- 56 -

(PT, TO, INT,
PRO)

● Stavba Země

● Mineralogie – nerosty,
krystaly, vlastnosti nerostů,
třídění nerostů

4.1.1 OSV -INT
Sociální rozvoj
- kooperace a
kompetice

Gymnázium Opatov

EKOLOGIE A
OCHRANA
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

BUNĚČNÁ BIOLOGIE
A GENETIKA

ŠVP
literatury zjistí vlastnosti
vybraných nerostů a tyto
nerosty určí
● uvede příklady důležitých
nerostů pro průmysl
● rozliší vyvřelé, usazené a
přeměněné horniny a dokáže
popsat způsob jejich vzniku
● uvede příklady užití hornin
● objasní horninotvorný
cyklus
● uvede příklady vnitřních a
vnějších geologických dějů a
vysvětlí jejich důsledky na
vzhled Země
● popíše různé způsoby
zvětrávání hornin
● vysvětlí vznik půd, uvede
půdotvorné činitele
● rozlišuje hlavní půdní typy a
druhy
● orientuje se v geologických
obdobích, uvede typické
organismy pro jednotlivá
období
● diskutuje o různých teoriích
o vzniku a vývoji života na
Zemi
● ekologické pojmy používá
ve správných souvislostech
● sestaví jednoduché potravní
řetězce v různých
ekosystémech, a vysvětlí
důsledky oslabení jednoho
článku řetězce
● uvede příklady vlivu člověka
na životní prostředí a jejich
důsledky pro rovnováhu
ekosystémů
● orientuje se v globálních
problémech biosféry

● Petrologie – horniny, vznik
hornin, třídění hornin

● Dynamická geologie vnitřní a vnější geologické děje

● Pedologie

● Vznik a vývoj života
na Zemi

● Ekologie
● Ochrana životního
prostředí

● vysvětlí podstatu pohlavního ● Dědičnost
a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
● uvede příklady vlivu
dědičnosti a vlivu prostředí
na utváření organismu

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt
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4.1.5 ENV-INT
Ekosystémy
Základní
podmínky života
Vztah člověka
k prostředí
4.1.6 MEV-INT
Receptivní
činnosti
- kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
- interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality
4.1.6 MEV
Receptivní
činnosti INT
- kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
- interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality

Gymnázium Opatov
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6.1.6. Vyučovací předmět: CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět chemie se klade za cíl seznámit žáky s vlastnostmi látek, jejich změnami a základními chemickými
zákonitostmi, kterými se tyto změny řídí. Při výuce je důsledně uplatňován kauzální vztah mezi strukturou látky
a jejími vlastnostmi. Výuka je podpořena technickým vybavením učebny – dataprojektorem s notebookem a
vybavenou chemickou laboratoří.Nadaní studenti se účastní chemických olympiád, korespondenčních seminářů
a podobných aktivit.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV.
Předmět chemie úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově
souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● fyzika
● biologie
● matematika
Do obsahu chemie jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova - 4.1.1. – Sociální rozvoj – kooperace a kompetice
2. Environmentální výchova – 4.1.5. - Ekosystémy
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
3. Mediální výchova 4.1.6. - Receptivní činnosti - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Produktivní činnost - Práce v realizačním týmu
Časové a organizační vymezení předmětu:
Chemie je předmět, který je vyučován v sekundě, tercii a kvartě nižšího gymnázia.
Celkem:

2

hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, doporučuje literaturu i jiné zdroje
● vede žáky k porovnávání získaných informací, ke kritickému hodnocení věrohodnosti
různých informačních zdrojů
● podporuje nadané studenty v účasti na chemických olympiádách, korespondenčních
chemických seminářích a v dalších vzdělávacích aktivitách i mimo školu
● konzultuje s žáky názory na současné chemické dění ve společnosti
Kompetence k řešení problémů
● zařazuje problémové úkoly a motivuje žáky k jejich řešení
● vede žáky k rozpoznání problému, formulaci hypotézy, návrhu řešení a jeho ověření ,
k formulaci závěru
● vyžaduje zápis postupu řešení, případně protokolu
● podporuje řešení problému v týmu
Kompetence komunikativní
● používá odbornou terminologii a požaduje přesné vyjadřování i od žáků
● nabádá žáky, aby se vyjadřovali vlastními slovy a při řešení problémů formulovali
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vlastní odborný názor
● navozuje situace, kdy se studenti musí vzájemně poslouchat a diskutovat
● vede žáky ke kultivovanému formulování myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální a občanské
● zařazuje práci ve skupinách, kde každý student plní svěřenou roli
● využívá prezentace studentských prací k tomu, aby žáci sami zhodnotili výsledky své
práce, naučili se argumentovat a přijímat hodnocení ostatních studentů
● navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry studentů a jejich zodpovědnosti, ale
zároveň brání vzniku nadřazenosti a neúcty mezi studenty
Kompetence pracovní
● při laboratorních cvičeních trvá na práci podle návodu, dodržování všech bezpečnostních
předpisů a hygienických zásad
● při laboratorních cvičeních vede ke správnému a samostatnému sestavování aparatur, práci
s přístroji a laboratorními pomůckami
● snaží se představit žákům strukturu oboru tak, aby jim její znalost pomohla při volbě povolání

Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup – žák:

Učivo:

● rozliší od sebe látku a těleso
VLASTNOSTI LÁTEK ● určí společné a rozdílné
vlastnosti látek
● definuje vybrané vlastnosti
látek
● rozpozná, kdy dochází
k chemické přeměně látek
● rozliší směsi od chemicky
čisté látky
SMĚSI
● rozliší stejnorodou a
různorodou směs
● rozliší jednotlivé druhy
různorodých směsí
● objasní vznik roztoku
● používá správně termíny:
rozpouštědlo, rozp. látka
● vyjmenuje příklady různých
rozpouštědel a v nich
rozpustných látek
● roztřídí roztoky podle
různých kritérií
● správně volí metody
k oddělování složek
konkrétních směsí
● diskutuje o použití směsí
v běžné lidské činnosti
● rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich výskytu
VODA A VZDUCH
a použití
● popíše princip výroby pitné
vody
● uvede složení vzduchu
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PRO)

● látka a těleso
● fyzikální a chemické
vlastnosti látek

● směs a chemicky čistá látka
● druhy různorodých směsí
● roztoky
● směsi v přírodě a
každodenním životě
● oddělování složek směsí

● fyzikální a chemické
vlastnosti vody a vzduchu
● druhy vod
● ozon

4.1.5 ENV –INT
Ekosystémy

Gymnázium Opatov

ŠVP

a odvodí způsob oddělení jeho
složek
● uvede příklady způsobů
znečišťování vody a vzduchu
● používá pojmy prvek a atom
ve správných souvislostech
ČÁSTICOVÉ
●
popíše stavbu atomu
SLOŽENÍ LÁTEK
● používá protonové a
nukleonové číslo k určení
počtu částic v atomu
● vybrané prvky zapisuje
chemickými značkami
● rozlišuje anionty a kationty
● zapíše vznik iontů z atomů
prvků chemickou symbolikou
● orientuje se v PSP
z hlediska jejího členění
PERIODICKÝ
● porovnává strukturu
SYSTÉM PRVKŮ
elektronového obalu
s grafickým vyjádřením PSP
● z postavení prvku v PSP
odvodí stavbu elektronového
obalu
● aplikuje periodický zákon
při odvozování vlastností
prvků
● rozliší kovy a nekovy
● porovná vlastnosti prvků ve
skupině a periodě
● vysvětlí podstatu a příčiny
vzniku chemické vazby
CHEMICKÁ VAZBA
● používá pojmy sloučenina a
molekula ve správných
souvislostech
● výpočtem určí polaritu
chemické vazby
● určí oxidační číslo
v jednoduchých látkách
● odvodí vzorec i název
vybraných dvouprvkových
DVOUPRVKOVÉ
sloučenin
SLOUČENINY
● popíše vlastnosti a použití
vybraných halogenidů, oxidů
a sulfidů
● rozliší reaktanty a produkty
CHEMICKÉ REAKCE ● rozliší slučování od rozkladu
● vybrané chemické reakce
zapíše rovnicemi a vyčíslí je

● sestaví aparaturu a provede
PRÁCE V CHEMICKÉ pokus podle návodu
● zvolí vhodné chemické
LABORATOŘI
nádobí
● zpracuje pokus formou
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● atom a jeho stavba
● protonové číslo a
nukleonové číslo
● nuklidy a izotopy
● prvek a chemická značka
● ionty a jejich vznik

● D.I.Mendělejev
● dlouhá periodická tabulka
prvků ( PSP )
● periodický zákon
● kovy a nekovy

● vznik chemické vazby
● oktetové pravidlo
● molekula, sloučenina
● druhy chemické vazby
● elektronegativita
● oxidační číslo

● halogenidy
● oxidy
● sulfidy

● podstata chemické reakce
● typy chemických reakcí
● zákon zachování
hmotnosti a stechiometrické
koeficienty
● vyčíslení jednoduchých
chemických reakcí metodou
pokusu a omylu
● chemický pokus
● laboratorní protokol
● chemická laboratoř
● chemické nádobí
● zásady bezpečnosti práce a

4.1.5.ENV –INT
Ekosystémy

Gymnázium Opatov

ŠVP
laboratorního protokolu
● na základě svých znalostí
formuluje hypotézy, které
ověřuje pokusem , něhož
vyvodí závěr
● z naměřených veličin sestrojí
graf a interpretuje jej
● je schopen poskytnout první
pomoc při poleptání
kyselinami či zásadami
● používá chemickou literaturu
● uvědomuje si nutnost
dodržování zásad bezpečnosti
práce s chemickými látkami
v laboratoři i mimo ni

Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup – žák:
KYSELINY A
ZÁSADY

SOLI

● definuje kyselinu a zásadu
a rozliší je podle vzorce
● odvodí vzorce i názvy
hydroxidů, amoniaku a kyselin
● rozlišuje kyselé a zásadité
roztoky pomocí indikátorů
● správně ředí roztoky z hlediska
bezpečnosti
● popíše principy výrob a užití
vybraných hydroxidů a kyselin
● uvede příklady negativního
působení těchto látek na lidský
organizmus a na životní
prostředí
a
diskutuje
o
možnostech prevence
● uvede příklady použití kyselin a
hydroxidů v domácnosti, dbá na
dodržování bezpečnosti práce
s těmito látkami
● zapíše rovnici neutralizace
●
zapíše
vznik
soli
z kyselinotvorného oxidu a
zásady
●
zapíše
vznik
soli
ze
zásadotvorného oxidu a kyseliny
● zapíše vznik soli pomocí srážecí
reakce a z tabulek rozpustnosti
určí sraženinu
● vybrané rovnice převede do
iontového zápisu
● uvede příklady solí, které se
používají jako hnojiva a
zhodnotí jejich vliv na přírodní
prostředí
● uvede příklady solí, které se
používají jako stavební hmoty
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první pomoci

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

● teorie kyselin a zásad
● názvosloví hydroxidů a
kyselin
● pH roztoků, indikátory ●
významné hydroxidy a
kyseliny, jejich vlastnosti
a výroba
● použití kyselin a zásad
v běžném životě
● vliv těchto látek na životní
prostředí ( kyselé deště)
●
bezpečnost
práce
s kyselinami a hydroxidy
a poskytnutí 1. pomoci

4.1.5ENV – INT
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

● neutralizace
● názvosloví solí
● další způsoby vzniku solí
● vlastnosti a použití
vybraných solí

4.1.5.ENV –INT
Ekosystémy

4.1.5ENV – INT
Ekosystémy

4.1.6.MEV- INT
Receptivní
činnosti
Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality
- Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
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● vysvětlí podstatu krasových jevů
a tvrdosti vody
● používá veličiny a jednotky ve
správných souvislostech
● vypočítá Ar,Mr,M,n
● využívá Vm
při aplikaci
Avogadrova zákona
● vypočítá procento prvku ve
sloučenině
● vyřeší stechiometrické úlohy
z chemických rovnic

● hmotnost částice
- relativní atomová hmotnost
(Ar)
relativní
molekulová
hmotnost (Mr )
● hmotnost souboru částic
- látkové množství (n) a
Avogadrova
konstanta
(NA)
- molární hmotnost (M)
● molární objem plynů (Vm)a
Avogadrův zákon
● stechiometrické výpočty
ze vzorce a z rovnic
● definuje rozpustnost a odvodí ● rozpustnost a faktory ji
podmínky , za kterých musí být
ovlivňující
KVANTITATIVNÍ
měřena
● hmotnostní zlomek
VYJÁDŘENÍ
●
odečte
z
grafu
rozpustnost
látky
● objemový zlomek
SLOŽENÍ
za dané teploty
● molární koncentrace
ROZTOKU
● z tabulek zjistí,množství látky
potřebné k přípravě nasyceného
roztoku za dané teploty
● vyjádří složení roztoku pomocí
hmotnostního a objemového
zlomu a molární koncentrace
● rozezná redoxní reakce mezi ● oxidace a redukce
ostatními reakcemi
● elektrochemické vlastnosti
ELEKTROCHEMIE
● vyčíslí jednoduché redox reakce
kovů- Beketovova řada
podle změny oxidačních čísel
● vzájemné reakce kovů
● na základě Beketovovy řady ● kovy a kyseliny
kovů předpoví průběh redoxní ● koroze
reakce
● redoxní děje při výrobě
● uvede faktory ovlivňující
kovů
rychlost koroze železa a ● elektrolýza a její využití
navrhne možnosti boje proti ní
● galvanický článek a jeho
● na příkladu výroby železa
využití
vysvětlí principy výroby kovů
● objasní princip a použití
galvanického článku a porovná
jej s akumulátorem
● vysvětlí princip elektrolýzy a je
schopen určit produkty tohoto
procesu
● diskutuje o použití elektrolýzy v
praxi
● určí vztahy mezi rychlostí ● rychlost chemické reakce
chemické reakce a faktory ji ● podmínky vzniku reakce –
KINETIKA
ovlivňujícími
účinná srážka a aktivační
CHEMICKÝCH
● na modelových příkladech
energie
REAKCÍ
z praxe navrhuje, jak ovlivnit ● faktory ovlivňující rychlost
rychlost reakce
chemické reakce
● ze zápisu chemické rovnice ●
exotermické
a
rozliší
exotermickou
a
endotermické reakce
ENERGETIKA
endotermickou reakci a vysvětlí ● reakční teplo
CHEMICKÝCH
rozdíl mezi nimi
● hoření
REAKCÍ
KVANTITATIVNÍ
STRÁNKA
CHEMICKÝCH
REAKCÍ
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4.1.1. OSV- INT
Sociální rozvoj
- Kooperace a
kompetice

4.1.6.MEV-INT
Produktivní
činnostPráce
v
realizačním
týmu
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● definuje hoření s plamenem a
bez plamene
● analyzuje podmínky hoření
● určuje protipožární opatření
● vysvětlí princip použití hasících
přístrojů
● objasní pojem hořlavina 1.třídy
a pravidla bezpečnosti práce s ní
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt

Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup – žák:
JÁDRO ATOMU

ÚVOD DO
ORGANICKÉ
CHEMIE
UHLOVODÍKY

DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

● vysvětlí podstatu radioaktivity
● zapíše rovnice rozpadu
vybraných izotopů
● diskutuje o výskytu
radioaktivních prvků na Zemi a
o vlivu na člověka
● diskutuje o využití i zneužití
jaderné energie

● radioaktivita
- typy záření
- zákony posunu
● jaderné reakce
- štěpení uranu

4.1.5.ENV-INT
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
4.1.6. MEV-INT
Receptivní
činnosti
- Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení

● charakterizuje organickou látku
a popíše její obecné vlastnosti
● vyjmenuje vlastnosti uhlíku
typické pro organické
sloučeniny
● charakterizuje druhy uhlovodíků
podle řetězce a chemických
vazeb
● vyjmenuje homologickou řadu
uhlovodíků do 10.člena
● zapíše a přečte vzorce
● porovná vlastnosti jednotlivých
skupin uhlovodíků
● zapíše reakčním schématem
vybrané reakce
● zhodnotí využívání různých
paliv z ekologického hlediska
● vysvětlí princip zpracování ropy
a černého uhlí a uvede příklady
produktů
● ze vzorce odliší derivát od
uhlovodíku
● ke každé skupině derivátů uvede
obecný vzorec s funkční
skupinou
● napíše vzorec a pojmenuje
prakticky významné deriváty
uhlovodíků
● vysvětlí princip působení freonů
v atmosféře

● organická látka
● vlastnosti uhlíku
v organických sloučeninách
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● alkany, alkeny, alkadieny
alkyny a jejich cyklické
obdoby, areny
● surovinová základna
organické chemie – ropa,
zemní plyn, uhlí
● fosilní paliva a udržitelný
rozvoj

4.1.5.ENV-INT
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

● derivát, funkční skupina ,
uhlovodíkový zbytek,
obecný vzorec
● deriváty uhlovodíků
- Halogenderiváty
- Dusíkaté deriváty
- Alkoholy
- Ethery
- Karbonylové sloučeniny
- Karboxylové kyseliny

4.1.5 ENV –INT
Vztah
člověka
k prostředí

4.1.6. MEV-INT
Receptivní
činnosti
Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality

Gymnázium Opatov
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● popíše princip alkoholového
- Estery
kvašení a vysvětlí vliv alkoholu - Aminokyseliny
na lidský organizmus
● zapíše schéma oxidace alkoholů
● porovná esterifikaci
s neutralizací a určí rozdíly
● vysvětlí princip zmýdelnění
● definuje chemické složení mýdla
a objasní podstatu jeho účinku

● napíše rovnici fotosyntézy a určí ● sacharidy
podmínky, za kterých probíhá
● fotosyntéza
● vysvětlí rozdíl mezi
● lipidy
monosacharidy, disacharidy a
● proteiny
polysacharidy
● nukleové kyseliny
● popíše zdroje cukrů, tuků a
bílkovin a objasní jejich funkci
v organizmu
● vysvětlí, jak se na základě
genetické informace
v organizmu vytvářejí bílkoviny
● zapíše rovnici polymerace
● plasty
vybraných látek
● biotechnologie
ČLOVĚK A
● zhodnotí vliv plastů na životní
● léčiva
CHEMIE
prostředí
● uvede příklady využití
biotechnologií
● posoudí účinek vybraných léků
● zhodnotí vliv chemického
průmyslu v životě člověka
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt
PŘÍRODNÍ LÁTKY

4.1.6 MEV-INT
Receptivní
činnosti
- Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality
4.1.5.ENV-PRO
Plasty

6.1.7. Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Cílem je během prvních čtyř let osmiletého studia studenty dovést na úroveň B1 podle Společného evropského
referenčního rámce Rady Evropy.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vzdělávacího
oboru Cizí jazyk v RVP ZV.
Předmět anglický jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● Český jazyk a literatura
● Dějepis
● Zeměpis
Do obsahu Anglického jazyka jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme
Evropu a svět)
2. Multikulturní výchova (Multikulturalita)
Časové a organizační vymezení předmětu:

Anglický jazyk je předmět, který je vyučován v prvním až čtvrtém ročníku nižšího gymnázia.
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Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen pro primu a sekundu do čtyř
vyučovacích hodin týdně a pro tercii a kvartu do tří vyučovacích hodin týdně.
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:

Žáci:
Kompetence k učení
● pochopí důležitost naučit se komunikovat anglicky pro další studium i praktický život
● propojují získané poznatky do širších celků
● propojují probraná témata a jazykové jevy
● vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
Kompetence k řešení problémů
● řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
● vyhledávají nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
● umí opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní
● porozumí přiměřenému mluvenému projevu a psanému textu v anglickém jazyce
● umí zformulovat jednoduché myšlenky
● komunikují na odpovídající jazykové úrovni
● využívají dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
● spolupracují ve skupinách, ve dvojicích
● jsou schopni sebekontroly
● respektují názory ostatních
● v jednoduchých situacích si umí vyžádat pomoc a poskytnout radu
● podílejí se na utváření příjemné a tvůrčí atmosféry v týmu
Kompetence občanské
● získají představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a srovnávají je s našimi zvyky
Kompetence pracovní
● samostatně pracují s dvojjazyčným a výkladovým
● slovníkem využívají anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
● jsou schopni efektivně organizovat svou práci

Učitel:


vede žáky:
 k prezentaci jejich myšlenek a názorů,
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 k diskusi,
 k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti,
 k výstižnému a souvislému projevu,
 k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve skupinách,
 k ověřování výsledků,
 ke vzájemnému naslouchání si,
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok,
 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky,
 umožní volný přístup k informačním zdrojům,
 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace,
 napomáhá při cestě ke správnému řešení,
 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků.
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
GRAMATIKA

KOMUNIKACE

SLOVNÍ
ZÁSOBA

 užívá správně základní
gramatické jevy
 sestaví jednoduché věty se
správným pořádkem slov
 odlišuje český a anglický
slovosled
 sestaví krátké gramaticky
správné sdělení o minulosti
 užívá existenční vazbu

 rozumí jednotlivým
pokynům a větám a
adekvátně na ně reaguje
 jednoduchým způsobem se
domluví v běžných
každodenních situacích

 rozlišuje grafickou a
mluvenou podobu slova
 vyslovuje a čte foneticky
správně
 odvodí si význam slova z

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 člen určitý a neurčitý
 podstatná jména a tvoření
plurálu
 zájmena: osobní,
přivlastňovací, ukazovací,
neurčitá
 číslovky zákl. a řadové
 přivlastňovací pád
 sloveso být v přítomném a
minulém čase
 přítomný čas prostý a
průběhový
 příslovce četnosti
 minulý čas prostý
(pravidelná a nepravidelná
slovesa)
 rozkazovací způsob
 sloveso have got
 způsobová slovesa can, must
 existenční vazba there is/are
 předložky spojené s časem a
místem
 určení času (hodiny)
 základní skladba věty
 jednoduchá sdělení:
 oslovení
 pozdrav
 představování
 omluva
 poděkování
 žádost o pomoc
 prosba,dotaz
 slovní zásoba a tvoření slov:
 antonyma
 synonyma
 abeceda
 vázání slov

INTEGRACE:
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ČTENÍ
POSLECH







PSANÍ




ŠVP
kontextu
rozumí přiměřeným
projevům našich i rodilých
mluvčích
dokáže postihnout hlavní
smysl jednoduchého sdělení
umí sdělit základní
informace o sobě, své rodině
a bydlišti
vyhledá v textu potřebnou
informaci a umí ji sdělit
ostatním
porovnává zvyky v ČR a
v anglicky hovořících
zemích
zformuluje písemně dopis
s osobní tématikou
dle daných instrukcí popíše
osobu či místo
vyplní své základní údaje do
formulářů
sestaví přiměřeně dlouhé
vyprávění s využitím
vhodných jazykových
prostředků










tématické okruhy:
rodina a přátelé
náš dům, škola
nakupování
každodenní život
volný čas
hudba
sport






osobní dopis
popis osoby a místa
dotazník
vyprávění

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt
MEGS- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MUV- Multikulturní výchova

Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
GRAMATIKA

KOMUNIKACE

 rozlišuje a užívá správné
časy k vyjádření
budoucnosti, přítomnosti a
minulosti
 ve vhodných situacích užívá
způsobová slovesa
 správně užívá přídavná
jména k popisu a rozlišení
věcí a osob

 aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace
 pozdraví a rozloučí se
 vysloví prosbu a poděkuje
 umí si domluvit setkání a
program

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 užití přítomného času
prostého a průběhového
 vyjadřování budoucnosti
pomocí will, přít.
průběhového a vazby going
to
 minulý čas průběhový
 způsobová slovesa must a
should
 opisný tvar have to
 stupňování přídavných jmen
 počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména
 jednoduchá sdělení:
 reakce na oslovení
 přivítání a rozloučení
 omluva
 reakce na poděkování
 prosba,dotaz
 setkání
 společenský program

INTEGRACE:
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 tvoří slovní druhy z daného
základu
 rozeznává a užívá frázová
slovesa
 obměňuje věty se
zachováním smyslu
 odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu
 používá dvojjazyčný slovník
 rozumí obsahu
jednoduchých textů
v učebnici i autentických
materiálů s využitím vizuální
opory
 reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace
 srovnává dvě odlišné
kategorie
 sestaví jednoduché písemné
sdělení související
s probíranými tématickými
okruhy
 umí vyjádřit své zážitky,
dojmy a přání
 pozve své přátele na oslavu

 slovní zásoba a tvoření slov:
 antonyma tvořená pomocí
předpon
 synonyma
 slovní spojení
 předpony a přípony
 frázová slovesa










tématické okruhy:
domov a bydlení
město
sport a péče o zdraví
kultura
cestování
oblékání
stravování






osobní dopis
e-mail
pohled
pozvání

Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: tercie
 Školní výstup - žák:
Téma:

GRAMATIKA




KOMUNIKACE


SLOVNÍ
ZÁSOBA



 Učivo:
rozlišuje a užívá správné
 předpřítomný čas
časy k vyjádření
 užití předpřítomného času a
budoucnosti, přítomnosti a
porovnání s časem
minulosti
přítomným a minulým
ve vhodných situacích užívá  stavba věty
způsobová slovesa a jejich
 otázky podmětné a
opisné tvary
předmětné
formuluje otázky a odpovídá  vyjadřování budoucnosti
na ně
 neurčitá zájmena
 příslovce
 způsobová slovesa a opisné
tvary
 trpný rod
umí užívat jednoduché a
 jednoduchá sdělení:
jazykově správné obraty
 omluva a reakce na omluvu
vyjadřující svolení,
 reakce na poděkování
odmítnutí, radost,
 žádost o službu, informaci
poděkování,prosbu,
 přání a blahopřání
blahopřání, žádost o pomoc
nebo informaci
používá výkladový a
 slovní zásoba a tvoření slov:
překladový slovník
 antonyma
tvoří slovní druhy z daného  synonyma
základu
 slovní spojení
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 užívá frázová slovesa
 obměňuje krátké texty se
zachováním smyslu
 odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu
 rozumí obsahu promluvy a
chápe celkový obsah sdělení
 vystihne hlavní myšlenku i
najde důležité detaily
 orientuje se v autentických
textech
 je schopen si nakoupit různé
zboží
 umí vést dialog v restauraci
 umí získat informace
potřebné při cestování
 má základní poznatky o
anglicky mluvících zemích
 má všeobecný rozhled, který
přispívá k formování
vzájemného porozumění a
toleranci mezi lidmi různých
národů
 umí napsat stručný životopis
 vyplní formulář, dotazník,
přihlášku
 sestaví delší vyprávění

Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
GRAMATIKA

KOMUNIKACE

SLOVNÍ
ZÁSOBA

ŠVP





složená slova
homonyma
frázová slovesa
spojení se slovesy make,
do, get, go, have









tématické okruhy:
nakupování
stravování
cestování a prázdniny
člověk a společnost
životní styl

 životopis
 přihláška
 vyprávění


Učivo:

 používá podmínková a
časová souvětí
 formuluje otázky a odpovídá
na ně
 rozeznává činný a trpný rod
a umí ho správně použít

 nultý, první a druhý
kondicionál
 otázky a tázací zájmena
 spojky
 dovětky
 vztažné věty
 nepřímá řeč
 trpný rod (průběhové tvary)
 časová souvětí
 člen určitý v zeměpisných
názvech
 vyjádří a obhájí svůj názor
 jednoduchá sdělení:
 pohotově přirozeně a
 vyjádření souhlasu a
jazykově správně reaguje na
nesouhlasu
každodenní situace
 vyjádření názoru a jeho
 samostatně vede jednoduchý
obhajoba
dialog
 dotaz na informace
 umí popsat podrobnosti a
 orientace v prostoru
porovnat rozdíly
 vyjádření zdvořilosti
 používá slovníky a jazykové  slovní zásoba a tvoření slov:
příručky
 slovní spojení
 tvoří další slovní druhy
 složená slova
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z daného základu
 frázová slovesa
 správně užívá frázová
 přídavná jm.s koncovkou –
slovesa
ing, -ed
 obměňuje texty se
zachováním smyslu
 odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu
 rozumí souvislým projevům  tématické okruhy:
KONVERZACE
pronášeným v přirozeném
 komunikační prostředky
ČTENÍ
tempu a obsahující několik
 kultura v Evropě
POSLECH
neznámých výrazů, jejichž
 životní styl v Evropě
význam si odvodí z textu
 příroda
 reprodukuje vyslechnutý
 počasí
nebo přečtený text
 souvisle pohovoří na známá
témata
 pracuje s autentickými texty
 orientuje se v základních
reáliích anglicky hovořících
zemích
 sestaví jazykově správně
 formální dopis
PSANÍ
formální dopis
 popis
 rozlišuje styl formálního a
osobního dopisu
 popíše osobu či místo
s využitím náročnějších
jazykových struktur
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt
MEGS- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, MUV- Multikulturní výchova

6.1.8. Vyučovací předmět: Francouzský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace v
RVP ZV.
Předmět francouzský jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž
náplní obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● český jazyk
● anglický jazyk
● zeměpis
● dějepis
● občanská výchova
Do obsahu francouzského jazyka jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS)
2. Multikulturní výchova – lidské vztahy
3. Mediální výchova (MEV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Francouzský jazyk je předmět, který je vyučován ve 3. a 4. ročníku nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do dvou ročníků.
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3 hod/týden

Celkem 6 hodin
Výchovné a vzdělávací strategie:

K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● žák chápe důležitost komunikace ve francouzském jazyce pro další studium i praktický život
● žák kriticky zhodnotí své schopnosti učení se cizímu jazyku a vybere si vhodné způsoby
pro osvojení slovní zásoby a gramatiky cizího jazyka
● žák dokáže spojovat do širších celků jazykové jevy s probíranými tématy
● žák samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci ve francouzském
jazyce
Kompetence k řešení problémů
● žák vnímá odlišnosti francouzského a českého jazyka a na základě srovnání gramatických
struktur obou jazyků si osvojí gramatickou strukturu francouzského jazyka
● žák se postupně zbavuje zábran při komunikaci s cizincem
● žák vyřeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
Kompetence komunikativní
● žák rozumí přiměřeně náročnému sdělení ve francouzském jazyce, a to jak v písemné tak
mluvené formě
● žák se aktivně zapojí do jednoduché konverzace, poskytne požadovanou informaci ve
francouzském jazyce
● žák formuluje své myšlenky, názory,.. a aktivně se účastní diskuze ve francouzském jazyce
Kompetence sociální a personální
● žák spolupracuje ve francouzsky hovořící skupině, přijímá aktivně a pozitivně různé role
v pracovním týmu
● žák se domluví, vyžádá či poskytne radu a pomoc v cizojazyčném prostředí
Kompetence občanské
● žák si uvědomuje význam francouzské kultury a tradice pro evropské i české kulturní
dědictví
● žák sleduje a hodnotí politický, společenský a kulturní život ve francouzsky mluvících zemích,
srovnává se situací v České republice
● žák má pozitivní vztah k učení se francouzskému jazyku, neboť si uvědomí nutnost ovládání
francouzského jazyka pro komunikaci v rámci integrované Evropy a pro lepší uplatnění
na trhu práce
Kompetence pracovní
● žák pracuje s překladovými a výkladovými slovníky, s mluvnickými příručkami
● žák využívá francouzského jazyka k získávání informací z různých vzdělávacích oblastí
pro svůj osobní rozvoj
● žák má potřebu své jazykové dovednosti rozvíjet pobytem v příslušné jazykové oblasti
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Vyučovací předmět: Francouzský jazyk
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup – žák:
On salue
On se présente
Elle n’est pas française

Umí
– pozdravit, oslovit, poděkovat;
– představit se, požádat někoho,
aby se představil;
– dotázat se na jméno, národnost,
původ;
– dotázat se a vyjádřit, kde je
určitá osoba.

Où est ... ? Où sont ... ?
A Allô ?
B Patrick cherche
Simone ?
C Devant la carte de
géographie
D Notre pays et nos
voisins

Umí
– určit místo osoby;
– hovořit o zemích, o městech;
– situovat země, města na mapě;
– napsat několik vět o své zemi,
o Francii / o evropských
frankofonních zemích.

Qu'est-ce que c'est ? À
qui est-il / elle ?
A Qu'est-ce que c'est ?
B Le sac de Jacques
C Notre professeur a une
nouvelle voiture
D Ce beau foulard, à qui
est-il ?

Umí
– pojmenovat předměty, které
nás obklopují;
– lokalizovat je;
– určit jejich počet;
– určit jejich barvu;
– určit jejich vlastníka;
– vyjádřit překvapení, podiv;
– vyjádřit, že něco neví.

Umí
La famille
– hovořit o své rodině,
A Devant l'album de Marc
o rodině svých přátel;
B Tu as des frères et
– popsat rodinu;
sœurs ?
– dotázat se na věk,
C Nous sommes
povolání a odpovědět;
nombreux
– pojmenovat domácí
D Tu dis que ce n'est pas
zvířátka, hovořit o nich;
tout ?
– vyjádřit svůj citový
vztah, strach z čeho;
– vyjádřit přání.
Umí
André est chez
– popsat svou návštěvu u přítele;
Jacqueline
– formulovat dotazy na členy
rodiny, záliby.
– popsat svého přítele (věk,
sourozenci, oblíbené
činnosti, rodina).
Umí
Notre école, notre
– popsat svou školu (s
classe, notre cours
plánkem, fotografiemi), třídu;
de français
A Notre école ? Très moderne –! popsat rozvrh;
– vyjádřit existenci, vyjádřit,
B Notre classe ?
že někde něco je;
Formidable !
–
hovořit
o spolužácích;
C Les dessins sont super !
– hovořit o vyučovacích
D Chut, le cours
předmětech, o učebnicích;
commence !
– vyjádřit, co se mi líbí / nelíbí,
co rád / nerad dělám, co umím
(u)dělat;
– vyjádřit kvantitu.
Umí
Week-ends – Sports –
– pojmenovat činnosti konané ve
Musique
volném čase;
A Vive le week-end !

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

1. Hlavní rysy zvukové
podoby francouzštiny
2. Podstatná jména: rod, člen
v sg
3. Ê tre ve 3. os.
4. Podmět ve francouzštině
5. Zápor u sloves
6. Pravidelná slovesa na -er
(základní informace)
1. Pořádek slov ve
francouzské
oznamovací větě
2. Otázka ve francouzštině
3. Předložky à, en, de
4. Množné číslo podstatných
jmen
5. Přídavná jména: rod a číslo
6. Shoda a postavení
přídavných jmen
v přívlastku
1. Člen určitý a neurčitý
2. Předložka de po výrazech
množství
3. Příslovce si = ano
4. Číslovky základní 0–10

PT – INT
▪ Výchova k myšlení
v evrop. a glob.
souvislostech
▪ Multikulturní výchova

1. Přivlastňovací zájmena
nesamostatná
2. Avoir
3. Číslovky základní
11–1 000 000
4. C'est ... qui

1. Il y a
2. À+ le = au, de + le = du
3. Aussi / non plus
4. Ukazovací zájmena
nesamostatná

1. Nepravidelná slovesa
faire, aller, venir, prendre
2. Stahování členu určitého le,
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B Patrick est paresseux
C Tu viens ?
D Une interview avec le
vainqueur d'une
compétition
Le temps – Les climats
A Le temps passe
B N'oubliez personne !
C J'aime l'hiver
D Les climats en France

ŠVP
– vyjádřit, které sporty pěstujeme, na
které hudební nástroje hrajeme;
– popsat svůj víkend, víkend své
rodiny, svých přátel;
– vést interview, odpovídat na
otázky.
Umí
– vyjádřit čas (hodinu,
datum, roční období);
– hovořit o počasí, podnebí ve
Francii a u nás;
– domluvit si schůzku;
– popsat svůj denní / týdenní
program;
– napsat blahopřání, adresu;
– popsat svůj týden / týden svých
rodičů.

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk
Ročník:
kvarta
Téma:
Školní výstup – žák:

les s předložkami à, de
3. Tázací zájmeno
nesamostatné quel
4. Osobní zájmena
samostatná
1. Écrire
2. Časování pravidelných
sloves na -ir
3. Nepravidelnosti při tvoření
ženského rodu přídavných
jmen
4. Vyjadřování data
5. Vyjadřování hodin
6. Stupňování přídavných
jmen
7. Si / que
8. Que (shrnutí významů)

Učivo:

André est à Prague, chez Umí
– vylíčit své dojmy z návštěvy
son ami Pierre
města/země;
– hláskovat jména, slova;
napsat pozdrav z výletu / cesty.

(PT, TO, INT,
PRO)
PT – INT
▪ Výchova k myšlení
v evrop. a glob.
souvislostech
▪ Multikulturní výchova
▪ Environmentální v

Où habitez-vous?
A Inutile de te déranger
B Une petite enquête pour
un journal
C Je vais avoir une
chambre à moi
D N’oubliez pas le code
de
la maison

Umí
– popsat město / čtvrť / dům, ve
kterém bydlíme;
– dotázat se na cestu a odpovědět;
– hovořit o dopravních prostředcích,
které používáme;
– hodnotit jejich přednosti a zápory;
– vyjádřit vzdálenost dvou míst;
– dotázat se na / sdělit adresu,
telefonní číslo;
– informovat o změně bydliště,
– vyjádřit budoucí děje;
– napsat dopis, ve kterém popisujeme
nové bydliště.

1. Slovesa na -re
2. Aller + infinitif
3. Řadové číslovky
4. Zvláštnosti v časování sloves na er
5. Nepravidelná slovesa
pouvoir, vouloir

Une journée
A Bonne journée!
B Le matin dans notre
maison
C Regardez le premier
étage
D Et le deuxième?

Umí
– hovořit o denním programu;
– popsat týden svého přítele na
základě jeho záznamů v diáři;
– sestavit logický sled činností;
– souvisle vyprávět;
– vylíčit atmosféru domu / města v
určitou dobu;
– vyjádřit rozkaz;
– sdělit, čím se zabýváme;
– vylíčit zajímavý den / týden /
víkend.

1. Zvratná slovesa
2. Se lever
3. Y – tam
4. Ne ... que
5. Nepravidelné sloveso
ire

Radio – télévision –
cinéma
A Un débat intéressant à
la
radio
B La première ou la
deuxième?

Umí
– hovořit o četbě, kulturním životě,
sdělovacích prostředcích;
– informovat o programu televize,
rozhlasu, kina;
– vyjádřit svůj názor, argumentovat;
– vyjádřit souhlas, nesouhlas,

1. Passé composé (1.)
2. Faire + infinitif
3. Nepravidelná slovesa
voir, dire, sortir
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C Entre frère et soeur
neochotu, nadšení;
D La télévision: êtes-vous – vyjádřit minulé děje, časové vztahy;
pour ou contre?
– sdělit hlavní myšlenku
vyslechnutého či čteného textu.

La journée d ’André

Umí
– vylíčit svůj denní / týdenní program
zaznamenat týdenní program do
diáře na základě rozhovoru;
– popsat jedno odpoledne v domě,
kde bydlíme.

Faites-vous du sport?
A Bon anniversaire!
B Les sports d’hiver, vous
aimez?
C Les garçons rêvent
D La leçon de
gymnastique

Umí
– blahopřát k narozeninám;
– vylíčit oslavu narozenin;
– vylíčit svůj pobyt na horách;
– hovořit o sportech, které pěstujeme /
které bychom chtěli pěstovat;
– vyjádřit své sny, touhy, přání;
– shrnout text do daného rozsahu /
počtu vět.

1. Passé composé (2.)
2. Pour + infinitif
3. Nepravidelná slovesa rire, devoir

On va voir le médecin
A Qui est absent?
B Dans la rue
C J ’ai mal partout!
D Voilà ce que le docteur
a dit à Christine

Umí
– pojmenovat nejběžnější choroby;
– popsat lidské tělo;
– vysvětlit důvody nepřítomnosti ve
škole;
– vést rozhovor u lékaře, umět
popsat své zdravotní problémy;
– hovořit o zdravém způsobu
života, o duševní hygieně;
– vyjádřit budoucí děje;
– sestavit příběh na základě ilustrace.
Umí
– vyprávět své zážitky a dojmy z
návštěvy města / země;
– vysvětlit důvod / motivy své
návštěvy;
– stručně popsat kulturněhistorickou
památku;
– vyjádřit účel;
– podat souvislý výklad s použitím
obrazového materiálu;
– dotázat se na doplňkové informace;
– napsat rozsáhlejší dopis (vylíčení
dojmů a zážitků z cesty).
Umí
– podat informaci;
– požádat o informaci;
– předat informaci druhé osobě;
– napsat dopis na základě;
stanovených bodů.

1. Osobní zájmena nesamostatná v
předmětu přímém
2. Futur simple
3. Nepravidelná slovesa
ouvrir, se sentir (cf sortir),
revenir (cf venir)

Connaître Paris
A Magali écrit à Pierre
B Lisez la fin de la lettre
de
Magali
C Paris et son histoire
D Mais Paris change

Pierre est à Paris

1. Osobní zájmena
nesamostatná v nepřímém
předmětu
2. Personne, jamais, rien
3. Nepravidelné sloveso
recevoir

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt

6.1.9. Vyučovací předmět: Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace
v RVP ZV.

- 74 -

Gymnázium Opatov

ŠVP

Předmět německý jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● český jazyk
● anglický jazyk
● zeměpis
● dějepis
● občanská výchova
Do obsahu německého jazyka jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS)
2. Multikulturní výchova (MUV)
3. Environmentální výchova (ENV)
4. Mediální výchova (MEV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Německý jazyk je předmět, který je vyučován ve 3. a 4. ročníku nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do dvou ročníků.
3 hod/týden

Celkem 6 hodin
Výchovné a vzdělávací strategie:

K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení





žák chápe důležitost komunikace v německém jazyce pro další studium i praktický život
žák kriticky zhodnotí své schopnosti učení se cizímu jazyku a vybere si vhodné způsoby pro osvojení
slovní zásoby a gramatiky cizího jazyka
žák dokáže spojovat do širších celků jazykové jevy s probíranými tématy
žák samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v německém jazyce

Kompetence k řešení problémů




žák vnímá odlišnosti německého a českého jazyka a na základě srovnání gramatických struktur obou
jazyků si osvojí gramatickou strukturu německého jazyka
žák se postupně zbavuje zábran při komunikaci s cizincem
žák vyřeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí

Kompetence komunikativní




žák rozumí přiměřeně náročnému sdělení v německém jazyce, a to jak v písemné tak v mluvené formě
žák se aktivně zapojí do jednoduché konverzace, poskytne požadovanou informaci v německém jazyce
žák formuluje své myšlenky, názory,.. a aktivně se účastní diskuze v německém jazyce

Kompetence sociální a personální



žák spolupracuje v německy hovořící skupině, přijímá aktivně a pozitivně různé role v pracovním týmu
žák se domluví, vyžádá či poskytne radu a pomoc v cizojazyčném prostředí

Kompetence občanské


žák si uvědomuje význam německé kultury a tradice pro evropské i české kulturní dědictví

- 75 -

Gymnázium Opatov



ŠVP

žák sleduje a hodnotí politický, společenský a kulturní život v německy mluvících zemích, srovnává se
situací v České republice
žák má pozitivní vztah k učení se německému jazyku, neboť si uvědomí nutnost ovládání německého
jazyka pro komunikaci v rámci integrované Evropy a pro lepší uplatnění na trhu práce

Kompetence pracovní




žák pracuje s překladovými a výkladovými slovníky, s mluvnickými příručkami
žák využívá německého jazyka k získávání informací z různých vzdělávacích oblastí pro svůj osobní
rozvoj
žák má potřebu své jazykové dovednosti rozvíjet pobytem v příslušné jazykové oblasti

Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup – žák:
Guten Tag
Wie heißen Sie?
Wie geht es Ihnen?
Telefonieren
An der Autobahn
Neu im Betrieb

Wohnen

Essen und Trinken
Im Restaurant
Angebot im Supermarkt
Bier – Lexikon

Freizeit und Arbeit
Willkommen an Bord
Veranstaltungskalender

Wohnen
Die Wohnung
Der Wohnungsmarkt
2 Famielien suchen
Wohnen
Streit im Haus
Werbubng
im
Reisebüro
Strandhotel Hiddensee

Učivo:

Umí:
-pozdravit, oslovit, poděkovat
-představit se
-dotázat se,odkud osoba pochází
-zeptat se, jak se máš
základní seznámení se s reáliemi

Výslovnost
Hláskování
Rod a člen podst. jmen
Pravidelné časování
Časování slovesa sein
Číslovky 0-90
Tvorba věty oznamovací
a tázací
Umí:
Rod podstatných jmen
-popsat základní zařízení v domácnosti Člen určitý a neurčitý
-jednoduchá diskuse na téma bydlení
Tvořit plurár
Zápor kein, nicht
Číslovky 100-1000
Spojky aber, sondern
Přivlastňovací zájmena
Umí:
Skloňování podst. jmen v
-říct, co jí k snídani, obědu, na svačinu, k 1. a 4. pádě
večeři
Rozkazovací zp.
-objednat si v restauraci
Ja, nein, doch
-zaplatit v restauraci
Časování silných sloves
-napsat seznam věcí pro nákup v Sprechen,nehmen,essen,
supermaketu
lesen,fahren,waschen
Sloveso mögen v podmiň.zp.
přivlastňovací zájm.
Umí:
Podmět man
-zeptat se na čas
Časové údaje
-užívat časové údaje
Slovesa s předponou odluči-napsat pohled
telnou
-mluvit o volném čase
Způsobová slovesa können,
-popsat průběh dne
müssen, dürfen
-smluvit si schůzku
Další silná slovesa
-poprosit o informaci
Neurčitý podmět
Umí
Zájmeno kein
-popsat pokoje v bytě
Sloveso finden
-popsat zažízení v bytě
Předložky místní-3.p.
-vyjádřit svůj názor na věc
Zájmena „einer, keiner,
-přečíst inzeráty o bydlení
welcher“
-seznámí se s právy nájemního
Ukazovací zájmena der,die,
bydlení¨
das
-vyprávět o sousedech
Předložka für
-napsat pohled na téma „mám
Vazba „es gibt“
nový byt
Další částice
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(PT, TO,
PRO)

INT,

PT – INT
▪ Výchova k myšlení
v evrop. a glob.
souvislostech
▪
Multikulturní
výchova
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Was tun Sie für Ihre Umí:
Gesundheit
-popsat lidské tělo
Er ist krank
-popsat příznaky nemocí
Sprechstunde
-popsat rady, jak se uzdravit
Beim Arzt
-nácvik situace u lékaře
Schlafstörungen
-popsat,jak se přihodí úraz
Winterurlaub
-slovní zásoba k tématu zimní dovolené
-popsat obrázkový příběh v min. čase

Perfektum pravidelných i
Nepravidelných sloves
Rozkazovací zp.
Přivlastňovací zájmena
kompletně
České svůj
Rozdíl haben a sollen
Další silná slovesa

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup – žák:
Freizeit
Was haben die Personen gerade
gemacht ?
Montagsmorgen im Büro
Ein Arbeitstag
Frau Winter im Krankenhaus
Junge auf der Autobahn vergessen

Umí
-vyprávět o volném čase v minulém
čase
-vyprávět, co jsem dělal včera
-popsat průběh pracovního dne
v minulosti
-popsat obrázkové příběhy v min.
čase
-napsat dopis v min. čase

In der Stadt
Wo ist der ....
Wie komme ich zu ...
Hermes Busreisen Berlin
Alle Wege nach Berlin
Berlin – 30 Jahre später

Umí
-popsat budovy ve městě
-použít místní předložky
-zeptat se, jak se kam dostanu, kde
se co nachází
-popsat cizinci cestu
-seznámí se s reáliemi Berlína
včetně novodobé historie
Umí
-popřát k narozeninám
-přečíst blahopřání
-vymýšlet dárek
-pozvat na oslavu narozenin
-zná základní slovní technickou
zásobu-předměty v domácnosti
-formulovat, co je pro mne důležité
/předměty v domácnosti/
Umí
-seznámí se se základními reáliemi
německy mluvících zemí
-seznámí se s osobnostmi Mozart,
Goethe
-seznámí se s rozdílnou slovní
zásobou
v německy
mluvících
zemích
Umí
-důkladněji popsat osobu, oblečení
-mluvit o tom, co rád nosí, o módě,
co si kam oblékne

Geschenke
Diese Personen haben Geburtstag
Der Kunde ist der König
Viel Technik im Miniformat
Jetzt bin ich viel glücklicher

Deutschland
Die deutschsprachigen Länder
Das Herz Europas

Personen beschreiben
Subjektiver Eindruck
Kleidung, Toleranz
Diskussion über Punks
Schule, Ausbildung
Beruf
Wunschberufe
Zufriedenheit mit dem Beruf
Schulsystem
Berufswahl
Berufsschancen
Stellensuche
Lebenslauf

Umí
-mluvit o tom, čím chtěl být jako
malý
-mluvit o tom, čím chce být
-mluvit o školském systému u nás
a v Německu
-porozumět inzerátům o zaměstnání
-napsat žádost o zaměstnání

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

Perfektum silných a slabých
sloves
Předložky místní se 4.p.
Osobní zájmena ve 4.p.
Préteritum sloves haben a
sein
Předložka in se 3. a 4. p.
Předložky in a an v časových
údajích
Osobní zájm. Ve 4. p.
Předložky místní 3.,4., p.
Slovesa stellen-stehen,
legen-liegen
Předložky se 3. p.
Sloveso lassen

PT – INT
▪ Výchova k myšlení
v evrop. a glob.
souvislostech
▪ Multikulturní výchova

Osobní zájmena
Stupňování přídavných jmen
a příslovcí
Použití 3.pádu
Použití ganz, genug, sehr,
ziemlich, nur zu
Další silná slovesa
Spojky souřadící
Genitiv
Řadové číslovky
Určení data
Předložky u časových údajů
Názvy zemí
Předložky se 4.p.
Zájmeno welcher
Vyjádření míry
Skloňování přídavných jmen
Zpodstatnělá přídavná jména
a příčestí
Zájmeno „so ein“
Tázací zájmeno „was für ein“
Préteritum způsobových
Sloves
Věta vedlejší
Souvětí souřadné
/nepřímý pořádek slov/

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt
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6.1.10. Vyučovací předmět: ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru zeměpis v RVP ZV.
Předmět zeměpis úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově
souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● matematika
● biologie
● dějepis
● občanská výchova
Do obsahu zeměpisu jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS)
2. Enviromentální výchova (ENV)
3. Multikulturní výchova (MUV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Zeměpis je předmět, který je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia.
Celkem

2

hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
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
žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

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

Kompetence komunikativní





žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

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
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Kompetence občanské






žáci respektují názory druhých
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní
prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
PLANETA
ZEMĚ

GLÓBUS A
MAPA

Učivo:

 pracuje s porozuměním s pojmy:
Galaxie, Mléčná dráha, cizí galaxie
 na elementární úrovni vysvětlí vznik
vesmíru
 charakterizuje na elementární úrovni
sluneční soustavu (hvězdná podstata
Slunce, velikost Slunce, postavení
Slunce ve vesmíru a ve sluneční
soustavě, pohyby Slunce, mechanismus
sluneční soustavy, planety sluneční
soustavy a jejich postavení vzhledem ke
Slunci)
 charakterizuje polohu, povrch a pohyb
Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce,
zdůvodní rozdílnost teplot na přivrácené
a odvrácené straně Měsíce
 posoudí postavení Země ve vesmíru,
tvar a rozměry Země
 objasní důsledky pohybů Země kolem
zemské osy a kolem Slunce pro život na
Zemi, pro střídání dne a noci a střídání
ročních období
 v činnostech prokáže porozumění
pojmům: glóbus, měřítko glóbusu
 v činnostech prokáže porozumění
pojmům: poledníky, místní poledník,
hlavní poledník, rovnoběžky, zeměpisná
síť, zemský rovník, nadhlavník,
obratníky, polární kruhy, letní slunovrat,
zimní slunovrat, jarní rovnodennost,
podzimní rovnodennost, polární den,
polární noc, zeměpisné souřadnice,
zeměpisná délka, zeměpisná šířka
 vysvětlí délku dnů a nocí na Zemi
v závislosti na zeměpisné šířce a
pravidelné střídání ročních období
v mírných podnebných pásech
 určuje zeměpisnou polohu na mapách
podle údajů zeměpisné šířky a
zeměpisné délky
 vysvětlí příčiny rozdílného času
jednotlivých míst na Zemi, pochopí

- 79 -

 Vesmír. Vznik
vesmíru
 Slunce a sluneční
soustava

 Měsíc

 Země jako vesmírné
těleso.
 Tvar a rozměry Země.
Pohyby Země
 Glóbus. Měřítko
globusu
 Poledníky a
rovnoběžky.
Zeměpisná síť
 Určování zeměpisné
polohy. Zeměpisné
souřadnice, zeměpisná
délka a šířka

 Časová pásma na
Zemi

(PT, TO, INT,
PRO)
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PŘÍRODNÍ

SLOŽKY A
OBLASTI ZEMĚ










ŠVP
podstatu, smysl a účel časových pásem
na Zemi, úlohu hlavního (nultého)
poledníku a 180. poledníku (výchozího
pro datovou mez) pro určování času na
Zemi
rozeznává druhy map podle měřítka a
obsahu map, vyjádří způsob znázornění
výškopisu a polohopisu na mapách,
charakterizuje vysvětlivky - značkový
klíč map a v souvislosti s tím
s porozuměním pracuje s pojmy:
výškopis, vrstevnice, výšková kóta,
nadmořská výška, hloubnice, polohopis,
smluvené značky
aplikuje na konkrétních příkladech
praktické činnosti s mapami: určování
světových stran na mapách, orientace
mapy podle světových stran, čtení
obsahu map, měření na mapách
orientuje se v zeměpisných atlasech
(různé druhy atlasů, jejich funkce,
použití rejstříku apod.)
vysvětlí s porozuměním pojem
geografická (krajinná) sféra jako soubor
všech krajin na zemském povrchu
tvořený přírodou a lidskou společností a
výsledky její činnosti
určí jednotlivé složky přírodní sféry
orientuje se v objektech, jevech a
procesech v litosféře, v rozložení prvků
litosféry: objasní s porozuměním stavbu
zemského tělesa, dna oceánů, proces
zemětřesení a sopečné činnosti, vznik
pohoří, proces zvětrávání, činnost větru a
působení povrchové tekoucí vody,
ledovců a ledu na utváření zemského
povrchu
orientuje se v objektech, jevech a
procesech v atmosféře a v rozmístění
prvků atmosféry, pracuje s porozuměním
s pojmy: počasí, meteorologické prvky,
celkový oběh vzduchu v atmosféře, tlak
vzduchu, proudění vzduch, podnebí,
podnebné pásy na Zemi, vítr, pasáty,
monzuny, ochrana ovzduší
určí a vyhledá na mapách podnebné pásy
na Zemi: tropický pás, subtropické pásy,
mírné pásy, polární pásy
objasní elementárním způsobem
planetární oběh vzduchu v atmosféře,
vytvoří si představu o vlivu teploty a
tlaku vzduchu na proudění vzduchu z
oblastí vyššího tlaku do oblastí nižšího
tlaku vzduchu
orientuje se v objektech, jevech a
procesech a rozložení prvků

- 80 -

 Mapy, podstata a
měřítko map
 Obsah map.
Znázorňování
výškopisu a polohopisu
na mapách
 Druhy map. Zeměpisné
atlasy

 Geografická (krajinná)
sféra
 Přírodní sféra a její
složky
 Litosféra

 Atmosféra

 Hydrosféra

PT 4.1.5 ENV
Ekosystémy,
Vztah člověka
k prostředí - INT
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ZEMĚPIS
SVĚTADÍLŮ A
OCEÁNŮ





ŠVP
v hydrosféře, pracuje s porozuměním s
pojmy: oceány a moře, pohyby mořské
vody, voda na pevnině, vodní toky,
ledovce, podpovrchová voda, prameny,
bezodtokové oblasti, jezera, bažiny,
umělé vodní nádrže
vyhledá na mapách světové oceány,
nejvýznamnější světová moře, řeky,
jezera a největší přehradní nádrže,
nejrozsáhlejší pevninské ledovce a
bezodtokové oblasti
orientuje se v objektech, jevech a
procesech a v rozložení prvků
v pedosféře, používá s porozuměním
pojmy: složení půdy, půdní profil,
humus, matečná hornina, typy a
struktura půd, eroze a úbytek půd,
význam a ochrana půd
lokalizuje na mapách přibližný rozsah
nejvýznamnějších půdních typů a
charakterizuje jejich hospodářské využití
orientuje se v objektech, jevech a
procesech a v rozložení prvků biosféry v
geografických šířkových pásmech na
Zemi, určí a lokalizuje a s porozuměním
charakterizuje tato pásma na mapách
(tropické lesy, savany, pouště a
polopouště, stepi, lesostepi, lesy mírného
pásu, tundra a lesotundra)
objasní uspořádání rostlinstva a
živočišstva v závislosti na zeměpisné
šířce a nadmořské výšce v jednotlivých
přírodních oblastech Země a vlivy
člověka na přírodní prostředí
charakterizuje polohu, rozlohu, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva,
živočišstva, přírodních zdrojů,
obyvatelstva a hospodářských aktivit
v Africe
vyhledá na mapách a charakterizuje
jednotlivé zeměpisné oblasti Afriky, určí
nejvýznamnější státy těchto oblastí

 Pedosféra

PT 4.1.5 ENV
Ekosystémy,
Vztah člověka
k prostředí - INT

 Biosféra
 Přírodní oblasti Země

PT 4.1.5 ENV
Ekosystémy,
Vztah člověka
k prostředí - INT

 Afrika

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
ZEMĚPIS
SVĚTADÍLŮ

 charakterizuje polohu, rozlohu, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva,
živočišstva, přírodních zdrojů,
obyvatelstva a hospodářských aktivit v
Austrálii a Oceánii
 s pomocí mapy lokalizuje jednotlivé
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Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 Austrálie a Oceánie

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT
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státy a teritoria Australského svazu, určí
hlavní oblasti a nejvýznamnější státy
Oceánie
 charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánů, stav a problémy
životního prostředí oceánů

 určí a vyhledá na mapách zemské
polární oblasti, vysvětlí jejich
mimořádný význam pro tvorbu a
ochranu životního prostředí na Zemi

 Přehled oceánů

 Polární kraje

 charakterizuje polohu, rozlohu, členitost  Amerika
pobřeží, povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva,
živočišstva, přírodních zdrojů,
obyvatelstva a hospodářských aktivit
v Americe
 vyjmenuje, vyhledá na mapách a
charakterizuje jednotlivé kulturní a
zeměpisné oblasti Ameriky
 uvede a vyhledá na mapách významné
oblasti koncentrace obyvatelstva,
zemědělské a průmyslové oblasti
Kanady a USA, hlavní města a
nejvýznamnější města Kanady, USA a
významných států Latinské Ameriky
 charakterizuje polohu, rozlohu, členitost  Asie
pobřeží, povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva,
živočišstva, přírodních zdrojů,
obyvatelstva a hospodářských aktivit
v Asii
 určí, vyhledá na mapách a charakterizuje
kulturní a zeměpisné oblasti Asie, jejich
nejvýznamnější státy, hlavní koncentrace
obyvatelstva, hospodářské oblasti, určí a
vyhledá hlavní a nejvýznamnější města
 zdůvodní mimořádné hospodářské
postavení Japonska v asijském regionu,
charakterizuje hospodářský rozvoj nově
industrializovaných zemí Jižní a
Jihovýchodní Asie
 posoudí aktuální demografickou,
politickou a hospodářskou pozici Číny v
Asii a ve světě
 určí, vyhledá na mapách a
 SNS
charakterizuje zeměpisné oblasti Ruska:
evropskou oblast, asijskou oblast
 objasní aktuální politické a hospodářské
postavení Ruska ve světě
 vyhledá v mapách a charakterizuje
významné oblasti koncentrace
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PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT
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obyvatelstva a hospodářských aktivit
v Rusku a dalších zemích SNS, určí a
vyhledá hlavní města a další významná
města regionu

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
 popíše zeměpisnou polohu a rozlohu
Evropy, členitost pobřeží, povrch,
podnebí, rozložení vodstva, rostlinstva a
živočišstva, přírodních zdrojů,
obyvatelstva a hlavních hospodářských
aktivit v Evropě
 objasní aktuální politické a hospodářské
rozdělení Evropy
 určí a vyhledá v mapách jednotlivé
zeměpisné a kulturní oblasti Evropy,
hlavní soustředění obyvatelstva a
hospodářství
 vyjmenuje, vyhledá v mapách a
charakterizuje hospodářsky a politicky
nejvýznamnější státy jednotlivých
oblastí Evropy, hlavní a největší města
těchto států
SPOLEČENSKÉ  orientuje se v počtu a rozmístění lidí na
A
Zemi, v údajích o růstu počtu obyvatel
HOSPODÁŘSKÉ
světa, o stěhování a ukazatelích
SLOŽKY
společenského a hospodářského pohybu
KRAJINY
obyvatelstva, o existenci a rozmístění
lidských ras, národů, jazyků a
náboženství na Zemi, o charakteru,
funkci a rozmístění lidských sídel, o
rozmístění nejvýznamnějších městských
aglomerací a velkoměst světa
ZEMĚPIS
SVĚTADÍLŮ

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Evropa

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět,
Jsme Evropané INT

 Lidé na Zemi

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět –
INT
PT 4.1.4 MUV
Kulturní
diference, Etnický
původ,
Multikulturalita,
Princip sociálního
smíru a solidarity
- INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět –
INT
PT 4.1.5 ENV
Lidské aktivity
…, Vztah člověka
k prostředí - INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme

 charakterizuje úlohu a hlavní odvětví
světového hospodářství podle sektorů,
určí a vyhledá v mapách hlavní oblasti
světového hospodářství

 Světové hospodářství

 zhodnotí hlavní charakter, funkci a
rozmístění světového zemědělství,
rybolovu, lesního a vodního
hospodářství

 Světové zemědělství,
rybolov, lesní a vodní
hospodářství
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 konkretizuje význam, charakter a

rozmístění světové průmyslové výroby
podle odvětví, lokalizuje nejvýznamnější
průmyslové oblasti světa

 charakterizuje význam a postavení
dopravy ve světě, určí hlavní světové
dopravní cesty a dopravní uzly, druhy
dopravy, činitele ovlivňující rozvoj
dopravy a spojů



 posoudí význam sektoru služeb v

dnešním světě, určí činitele ovlivňující

rozmístění rekreace a cestovního ruchu
ve světě, vyhledá v mapách
nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu
a rekreace v Evropě a mimo Evropu

Evropu a svět –
INT
PT 4.1.5 ENV
Lidské aktivity
…, Vztah člověka
k prostředí - INT
PT 4.1.3 MEGS
Světový průmysl
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět –
INT
PT 4.1.5 ENV
Lidské aktivity
…, Vztah člověka
k prostředí - INT
Rozmístění dopravy a PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
spojů
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět –
INT
PT 4.1.5 ENV
Lidské aktivity
…, Vztah člověka
k prostředí - INT
PT 4.1.3 MEGS
Služby obyvatelstvu
Evropa a svět nás
Cestovní ruch
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět INT

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
POLITICKÁ
MAPA
DNEŠNÍHO
SVĚTA

 uvede orientačně aktuální počet států
současného světa
 rozeznává státy světa podle hlediska
svrchovanosti: nezávislé (suverénní,
svrchované) státy, závislá území
 rozlišuje státy světa podle zeměpisné
polohy: přímořské státy, ostrovní a
souostrovní státy, vnitrozemské státy
 posoudí státy světa podle průběhu a
tvaru státních hranic: přírodní státní
hranice, umělé hranice, přímočaré
(geometrické) umělé hranice
 rozeznává státy světa podle správního
členění: jednotné (unitární) státy,
federativní (složené, spolkové) státy
 rozlišuje státy světa podle státního
zřízení a formy vlády: republiky,
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Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Státy na Zemi,
společné a odlišné
znaky

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět nás
zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět –
INT
PT 4.1.4 MUV
Kulturní
diference, Etnický
původ,
Multikulturalita INT
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ZEMĚPIS
ČESKÉ
REPUBLIKY
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monarchie, pracuje s porozuměním s
pojmy: ústava, prezidentský typ vlády,
parlamentní typ vlády, monarcha,
monarchistický typ vlády, absolutistická
monarchie, ústavní (konstituční)
monarchie a uvádí konkrétní územní
příklady k těmto pojmům
uvede, vyhledá v mapách a
charakterizuje příklady států podle
stupně rozvoje: nejvyspělejší státy světa
s tržním hospodářstvím, středně
rozvinuté státy, málo rozvinuté rozvojové státy
PT 4.1.3 MEGS
uvede příklady nejvýznamnějších
 Politická a
politických, vojenských a hospodářských
hospodářská seskupení Evropa a svět nás
zajímá,
seskupení a sdružení států světa,
států světa
Objevujeme
charakterizuje v elementární podobě cíle,
Evropu a svět zásady a činnost Organizace spojených
INT
národů (OSN), Evropské unie a
Severoatlantického paktu (NATO)
PT 4.1.3 MEGS
lokalizuje na politické mapě světa
 Současná ohniska
aktuální příklady politických,
politický národnostních Evropa a svět nás
národnostních a náboženských konfliktů
a náboženský konfliktů zajímá,
Objevujeme
ve světě
Evropu a svět –
určí a vyhledá na politické mapě světa
INT
nově vzniklé státy a oblasti, o kterých se
PT 4.1.4 MUV
aktuálně hovoří v souvislostmi s
Kulturní
politickými, hospodářskými, kulturními
diference, Etnický
a jinými významnými událostmi ve světě
původ,
Multikulturalita INT
charakterizuje zeměpisnou polohu a
 Česká republika na
rozlohu území České republiky v
mapě Evropy
kontextu Evropy a Střední Evropy, určí
sousední státy České republiky
orientuje se v přírodních podmínkách
 Přírodní podmínky
České republiky, popíše povrch a jeho
České republiky
členění, vznik a vývoj reliéfu, určí a
vyhledá v mapách hlavní horopisné
celky, charakterizuje podnebí, rozmístění
vodstva a půd, rostlinstva a živočišstva
posoudí aktuální otázky životního
prostředí na území celé České republiky
uvede hlavní údaje o rozmístění
 Obyvatelstvo a sídla
obyvatelstva a sídel v České republice
zhodnotí údaje o rozmístění hlavních
 Hospodářství
hospodářských aktivit v České republice:
průmysl, zemědělství, doprava a spoje,
služby obyvatelstvu, rekreace a cestovní
ruch, zahraniční obchod
pojmenuje a vyhledá v mapách
 Oblasti České
jednotlivé geografické oblasti popř. kraje
republiky
v České republice a charakterizuje jejich
přírodní, sídelní a hospodářské
předpoklady
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 určí a vyhledá v mapách nejvýznamnější
sídelní střediska jednotlivých oblastí
České republiky
 posoudí současnou funkci jednotlivých
oblastí v České republice
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

6.1.11. Vyučovací předmět: Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a společnost v RVP ZV.
Předmět dějepis úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově
souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● zeměpis
● občanská výchova
● hudební a výtvarná výchova
● český jazyk a literatura
● cizí jazyky
● hudební a výtvarná výchova
● informační a komunikační technologie
● matematika, přírodopis, fyzika, chemie

● tělesná výchova
Do obsahu dějepisu jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova
2. Výchova demokratického občana
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
4. Multikulturní výchova
5. Environmentální výchova
6. Mediální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Dějepis je předmět, který je vyučován v 1.až 4. ročníku nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do čtyř ročníků.
Celkem 8 hodin

2 hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

● žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí fakta do souvislostí
● žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a vytváří si tak komplexnější
pohled na společenské a kulturní jevy

- 86 -

Gymnázium Opatov

ŠVP

Kompetence k řešení problémů
● žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
využívá získané vědomosti a dovednosti v přípravě projektů
● samostatně řeší problém, volí vhodné způsoby řešení
● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit

Kompetence komunikativní
● formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a
kultivovaně v písemném i ústním projevu
● účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
● rozumí různým typům historických textů a záznamů, historické mapě, obrazovým materiálům
● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci
s okolním světem

Kompetence sociální a personální
● účinně spolupracuje v skupině
● chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu
● přispívá k diskusi o historických problémech
Kompetence občanské
● respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací
●
●
●
●

ostatních lidí
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a k historickým památkám

Kompetence pracovní
● při přípravě individuálních i skupinových prezentací se žáci učí systematické práci, plánování činností a
přebírání zodpovědnosti za své výsledky ve studiu i v životě

● podílí se na projektech a dalších činnostech, které vyžadují základní pracovní činnosti

Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
Člověk v dějinách  uvede konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
 uvede příklady zdrojů informací o
minulosti; pojmenuje instituce, kde
jsou tyto zdroje shromažďovány
 orientuje se na časovéose a
v historické mapě,řadí hlavní
historické epochy
v chronologickém sledu
Počátky lidské
společnosti

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 význam zkoumání
dějin,
 získávání informací o
dějinách
 historické prameny
 historický čas a prostor

OSV
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti Hodnoty
postoje, praktická etika
Mezilidské vztahy
PRO
Toulky Prahou
Kooperace a
kompetice
Kreativita
VMEGS
Evropa a svět nás

 charakterizuje život pravěkých
 člověk a lidská
sběračů a lovců, jejich materiální a
společnost v pravěku
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duchovní kulturu
 objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů
pro lidskou společnost
 uvede příklady archeologických
kultur na našem území
Nejstarší
civilizace

Kořeny evropské
kultury

Křesťanství a
raně středověká
Evropa

 rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a
vznikemprvních velkých
zemědělských civilizací
 uvede nejvýznamnějšítypy
památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
 porovnává podobnosti a rozdíly ve
způsobu života různých
starověkých civilizací, dokládá
příklady, analyzuje
 demonstruje na konkrétních
příkladechpřínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskoucivilizaci, zrod
křesťanství a
souvislosts judaismem
 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin
v jednotlivých státech avysvětlí
podstatu antické demokracie
 objasňuje zlomová období
starověkých dějin Řecka a Říma,
hodnotí jejich význam a důsledky
 dokládá příklady kontaktů
antických civilizací s naším
územím
 popíše podstatnou změnu
evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
 porovná základní rysy
západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní
oblasti
 objasní rozdílné podmínky vývoje
jednotlivých oblastí
 vybírá zlomová období a klíčové
osobnosti určující vývoj
středověkých států
 objasní situaci Velkomoravské
říše v evropských souvislostech

Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
Křesťanství a
Evropa v období

 objasní vnitřní vývoj českého
státu v evropských souvislostech
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 nejstarší starověké
civilizace a jejich
kulturní odkaz

 antické Řecko a Řím
 střední Evropa a její
styky s antický
Středomořím

zajímá
MKV
Etnický původ
Multikulturalita
EV
Základní podmínky
života
VDO
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
EV
Ekosystémy
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

VDO
Občan, občanská
společnost a stát
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
EV
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

 nový etnický obraz
Evropy
 utváření států ve
východoevropském a
západoevropském
kulturním okruhu a
jejich specifický vývoj
 islám a islámské říše
ovlivňující Evropu
(Arabové, Turci)
 Velká Morava a její
postavení v Evropě

VMEGS
Jsme Evropané
OSV
Komunikace
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

VMEGS
 český stát a jeho
postavení v Evropě v 10. Jsme Evropané

Gymnázium Opatov
vrcholného a
pozdního
středověku

Objevy a
dobývání

Počátky nové
doby
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 Porovnává cíle politiky českých
panovníků a hodnotí její úspěšnost
 vymezí význam husitské tradice
pro český politický a kulturní život
 vymezí úlohu křesťanství a víry
v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní
mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
 ilustruje postavení jednotlivých
vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické
kultury
 doloží na příkladech projevy
středověké kultury v českém
prostředí
 vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně
reakce církve na tyto požadavky
 pojmenuje ideály a cíle
humanismu a renesance
 vymezí význam husitské tradice
pro český politický a kulturní život
 provede rozbor shodných a
rozdílných myšlenek české a
evropské reformace, navrhne
vysvětlení
 popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny
a důsledky
 hodnotí klady a zápory
 střetávání Evropy a zámoří
 objasní postavení českého státu
v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a
náboženských center ajeho
postavení uvnitř habsburské
monarchie
 vysvětlí cíle a proměny politiky
českých stavů a zhodnotí její
výsledky
 objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války a posoudí její
důsledky
 na příkladech evropských dějin
konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchii,
parlamentarismus
 rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů a
uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních
památek
 porovnává proměny představ na
člověka, společnost, stát, kulturu,
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– 15. st.
 křesťanství, papežství,
císařství, křížové
výpravy
 struktura středověké
společnosti, funkce
jednotlivých vrstev
 kultura
středověkéspolečnosti –
románské a gotické
umění a vzdělanost


 renesance a
humanismus
 husitství
 reformace a její šíření
Evropou
 zámořské objevy a
počátky dobývání světa

MKV
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ

VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá
Objevujeme Evropu a
svět
Jsme Evropané

OSV
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Hodnoty, postoje,
praktická etika

 český stát a velmoci
v 15. až 18. st.
 barokní kultura
 osvícenství

OSV
Hodnoty, postoje,
praktická etika
OSV - PRO
Toulky Prahou
Kooperace a kompetice
Kreativita
EV
Vztah člověka k
prostředí
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životní styl

Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Modernizace
společnosti

Moderní doba

 vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují moderní společnost
 objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě
na straně druhé
 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa
v souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů
 charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin;
uvede požadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích
 na vybraných příkladech
demonstruje základní politické
proudy
 vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam
kolonií
 na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky
 rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů
 charakterizuje jednotlivé totalitní
systémy, příčiny jejich nastolení
v širších ekonomických a
politických souvislostech
důsledky jejich existence pro svět;
rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
 na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
 zhodnotí postavení
ČSRv evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické,
hosp.a kulturní prostředí
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Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 Velká francouzská
revoluce a napoleonské
období, jejich vliv na
Evropu a svět
 vznik USA
 industrializace a její
důsledky pro
společnost; sociální
otázka
 národní hnutí velkých a
malých národů; utváření
novodobého českého
národa
 revoluce 19. stolení
jako prostředek řešení
politických, sociálních a
národnostních problémů
 politické proudy
(konzervatismus,
liberalismus,
demokratismus,
socialismus), ústava,
politické strany,
občanská práva
 kulturní rozrůzněnost
doby
 konflikty mezi
velmocemi,
kolonialismus

OSV
Mezilidské vztahy
Komunikace

 první světová válka a
její politické, sociální a
kulturní důsledky
 nové politické
uspořádání Evropy a
úloha USA ve světě
 vznik ČSR, její
hospodářsko-politický
vývoj, sociální a
národností problémy
 mezinárodně politická
a hospodářská situace
ve 20. a 30. letech
 totalitní systémy –
komunismus, fašismus,
nacismus – důsledky
pro ČSR a svět
 druhá světová válka,
holocaust; situace
v našich zemích,
domácí a zahraniční

OSV
Komunikace
Hodnoty,
postoje,
praktická etika
VDO
Občan,
občanská
společnost a stát
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování

VDO
Občan,
občanská
společnosti a stát
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy
participace
občanů
v politickém
životě
VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá
Objevujeme Evropu a
svět
EV
Lidské
aktivity
a
problémy
životního
prostředí
MKV
Lidské vztahy
Princip
sociálního
smíru a solidarity

MKV
Etnický původ
OSV - PRO
Toulky Prahou
Kooperace a kompetice
Kreativita

Gymnázium Opatov
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Rozdělený
a  vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
integrující se svět
bipolárního světa
 uvede příklady střetávání obou
bloků
 vysvětlí a na příkladech doloží
mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a
vojenské spolupráce
 kategorizuje metody boje a
postupy užívané oběma bloky při
vzájemném střetávání
 porovná dynamiku
Ekonomického,politického a
kulturního vývoje zemí soupeřících
bloků
 zhodnotí, porovnává a objasňuje
vývoj a postavení Československa
v období studené války
 na příkladech dokládá a
zdůvodňuje proměny ve
vzájemných vztazích naší země a
supervelmocí
 posoudí postavení rozvojových
zemí
 diskutuje o důsledcích éry
kolonialismu a studené války pro
rozvojové země
 prokáže základní orientaci
v problémech současného světa

Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
Úvod do studia  charakterizuje smysl historického
historie
poznání a jeho povahu jako
poznání neuzavřeného a
proměnlivého
 rozlišuje různé zdroje historických
informací, způsob jejich získávání
a úskalí jejich interpretace
 hodnotí význam studia historie pro
svůj vlastníprofesní i osobnostní
rozvoj
 zamýšlí se nad příčinami rozdílné
interpretace historických událostí a
dokládá je konkrétními příklady
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odboj; politické,
mocenské a
ekonomické důsledky
války
poválečné uspořádání
světa, studená válka,
rozdělení světa do
vojenských bloků,
supervelmoci a jejich
politické, hospodářské,
sociální a ideologické
soupeření
vnitřní situace
v zemích východního a
západního bloku
Československo od
února 1948 do listopadu
1989, III.čs. odboj
rozdělení
Československa a první
roky samostatné ČR
rozpad koloniálního
systému, mimoevropský
svět
problémy současnosti
věda, technika a
vzdělání jako faktory
vývoje; sport a zábava

OSV Kreativita
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá
Objevujeme Evropu a
svět
Jsme Evropané
MKV
Lidské vztahy
VDO
Občan, občanská
Společnost a stát
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
EV
Lidské
aktivity
a
problémy
životního
prostředí
Vztah
člověka
k
prostředí
MV
Kritické
čtení
a
vnímání
mediálního
sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti
Interpretace
vztahu
mediálního sdělení a
reality

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 význam historického
poznání pro současnost
 práce historika,
historické informace,
jejich typy, účel a
možnost využití
 historické prameny
 pomocné vědy
historické

OSV
Rozvoj
poznávání
Kreativita

schopností

OSV - PRO
Toulky Prahou
Kooperace a kompetice
Kreativita

MV
Interpretace
vztahu
mediálních sdělení a
reality

Gymnázium Opatov
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 objasní ve shodě aktuálními
vědeckými poznatky materiální a
duchovní život lidské společnosti
v jednotlivých vývojových etapách
pravěku; charakterizuje pojem
archeologická kultura
 formuluje hlavní teorie vzniku
člověka
 porovnává přístupy k periodizaci
pravěku
 uvádí doklady duchovního rozvoje
člověka v období pravěku
 popisuje proces osídlení
jednotlivých kontinentů
 vysvětlí zásadní zlom ve vývoji
lidstva v důsledku cílevědomé
zemědělské a řemeslné činnosti
 zařadí časově a prostorově hlavní
archeologické kultury pravěku
 hledá souvislosti mezi proměnami
přírodních podmínek a vývojem
člověka
 hodnotí důsledky neolitické
revoluce a užívání kovů
 hledá důležitá archeologická
naleziště, porovnává časově
civilizační úroveň různých oblastí
 zdůvodní civilizační přínos
vybraných starověkých
společenství, antiky a křesťanství
jako základních fenoménů, z nichž
vyrůstá evropská civilizace
 porovnává znaky různých typů
starověkých států
 popisuje podobu starověkých
sídlišť, vysvětluje účel a význam
jejich částí
 srovnává civilizační úroveň
různých oblastí světa, vysvětluje
rozdíly, hledá příčiny a důsledky
rozdílů
 objasní židovství, vazbu mezi
židovstvím a křesťanstvím, další
neevropské náboženské a kulturní
systémy
 dokládá tradice starověké kultury
v současné evropské kultuře
 popíše určující procesya události,
uvede významné osobnosti
starověkých dějin

 vznik a vývoj člověka
 doba kamenná
(paleolit, mezolit,
neolit, neolit)
 doba bronzová,
 doba železná
 archeologická naleziště
ve světě a v ČR

 periodizace starověku
 typy starověkých států
 kulturní odkaz
starověké Mezopotámie
 Přední východ,
Palestina
 kulturní odkaz
starověkého Egypta
 mínójská a mykénská
civilizace
 vývoj řecké polis
 helénismus
 duchovní svět Řeků
 antický Řím: charakter
římské republiky,
císařství; duchovní svět
Římanů
 naše země a ostatní
Evropa v době římské,
civilizovanost a
barbarstvílimes
romanus jako
civilizační hranice
 zánik antického světa

VMEGS
Globální
problémy,
jejich
příčiny
a
důsledky

VMEGS
Žijeme v Evropě
OSV
Hodnoty,
postoje,
praktická etika

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt
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6.1.12. Vyučovací předmět: Občanská výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět Občanská výchova v 1. – 4. ročníku osmiletého studia vychází ze vzdělávacího oboru
Výchova k občanství a integruje i část vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nazvanou Svět práce v RVP ZV.
Předmět Občanská nauka úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● Český jazyk a literatura
● Zeměpis
● Dějepis
● Výtvarná výchova
Obsahové vymezení předmětu:
Občanská výchova vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro to, aby se mohl aktivně zapojit do
života demokratické společnosti. Ve výuce se klade důraz na vytváření kvalit souvisejících s orientací žáka
v sociální realitě, výuka vede žáka k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí. Seznamuje žáka se vztahy v rodině i širších společenstvích, s hospodářským
životem a s činností důležitých politických institucí a orgánů.
Občanská nauka rozvíjí občanské a právní vědomí žáka, vede jej k respektování a uplatňování mravních
principů a učí jej přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.
Do obsahu Občanské výchovy jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1.osobnostní a sociální výchova
2.výchova demokratického občana
3.výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
4.enviromentální výchova
5.multikulturní výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Občanská výchova je předmět, který je vyučován v 1. – 4. ročníku nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do jedné hodiny týdně.
Celkem

1hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● učitel vede žáka k tomu, aby si přiměřeně svému věku vyhledávali vhodné zdroje informací
● učitel žáky učí plánovat si svou činnost
Kompetence k řešení problémů
● učitel podněcuje žáky k tomu, aby v řízené diskusi navrhovali různé reálné řešení aktuálních
problémů a tato řešení jasně a srozumitelně formulovali před třídou
Kompetence komunikativní
● učitel vytváří modelové situace, ve kterých žáci uplatňují naučené komunikační dovednosti,
● učí se respektovat názory druhých
● učitel v řízené diskusi vede žáky k tomu, aby se učili souvisle vyjadřovat k vybraným tématům a
přijímat oprávněnou kritiku.
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Kompetence sociální a personální
● učitel vytváří simulace reálných situací, ve kterých žáci formou hraní rolí poznávají vlastní
osobnost
● žáci se učí orientovat v psychosociálních potřebách svých a potřebách druhých lidí
Kompetence občanské
● učitel na jednoduchých dokumentech seznamuje žáky s demokratickými principy fungování
společnosti, zejména s vyvážeností práv a povinností
● učitel vede žáky k účasti na akcích školy
● učitel podněcuje u žáků vědomí občanské spoluzodpovědnosti přiměřené jejich věku a
schopnostem

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
ČLOVĚK V RYTMU
ČASU
RODINNÝ ŽIVOT

ŽIVOT VE ŠKOLE

DOMOV JE TAM,
KDE

MÁ VLAST

Z HISTORIE

MINIÚVOD DO
LIDSKÝCH PRÁV

Učivo:

 objasní důležitost existence
kalendářů

 Čas nezastavíš

 objasní význam rodiny
 uvede a zdůvodní existenci
náhradní rodinné péče

 Rodina

 popíše systém našeho
školství
 respektuje nutnost existence
pravidel
 porovná jednotlivé metody
učení se a odpočinku

 Škola-základ života

 charakterizuje naši obec
 popíše obecní samosprávu
vysvětlí potřebu ochrany
životního prostředí
 uvede státní symboly
 popíše jednotlivé složky
státní moci a objasní jejich
funkce

 Místo, kde žijeme

(PT, TO, INT,
PRO)

Cyklus přírody

Rodinné a příbuzenské
Manželství
Náhradní rodinná péče

vztahy

Škola a pravidla
Umění učit se

Obec a obecní zřízení
Životní prostředí

 Život v regionech
Kolik řečí znáš
Státní symboly
ČR – demokratický právní
stát

 popíše zajímavá a památná
 V hlubinách dávných časů
O zlatý dukát
místa
Významné osobnosti
 vyjmenuje významné
Naši prezidenti
osobnosti a objasní jejich
Stověžatá Praha
význam pro současnost
 popíše význam hl. města
Prahy
 vysvětlí nutnost tolerantního  Ty, já, on – jsme rozdílní
První krok k lidským právům
chování k ostatním
Práva dětí
 respektuje jejich názorové i
Moje práva – tvoje práva
jiné rozdíly
 uplatňuje vhodné způsoby
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Občanská
společnost a škola
– INT, VDO
Sebepoznání a
sebepojetí – INT,
OSV
Rozvoj schopností
poznávání – INT
Psychohygiena INT

Komunikace –
INT
Morální rozvoj INT
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komunikace, vhodným
způsobem řeší konflikty a
neshody

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
ŽIVOT MEZI LIDMI

- objasní význam rodiny
- vysvětlí utváření lidských
vztahů

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

● Sociální skupiny
Význam rodiny
Mezilidské vztahy
Komunikace
Média

Osobnostní rozvoj
– proces zařazení
do společnosti –
INT, OSV
Komunikace INT
Morálka – INT
Poznávání lidí INT

ČLOVĚK A
KULTURA

- charakterizuje vztah kultury a ● Pojem kultura
člověka
Víra a náboženství
- uvede typy náboženství
Slušné chování

PŘÍRODNÍ A
KULTURNÍ
BOHATSTVÍ ZEMĚ

- objasní naše kulturní a
přírodní bohatství
- vyloží důležitost ochrany
životního prostředí

MAJETEK V NAŠEM
ŽIVOTĚ
ŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTI

SVĚT KOLEM NÁS

LIDSKÁ PRÁVA

● Přírodní a kulturní bohatství
Krásy naší země
Ochrana přírodního a
kulturního bohatství
Ekologické chování
- uvede jednotlivé typy potřeb ● Naše potřeby
- vysvětlí lidské právo vlastnit
Majetek a vlastnictví
majetek
- charakteristika typů a forem ● Stát
států
Cesta k demokracii
- vyloží smysl voleb
Volby
v demokratické společnosti Začlenění do veřejného
popíše způsoby zapojení do
života
veřejného života

- vyloží smysl nadnárodních
● Spolupráce mezi zeměmi
společenství
Evropy
- popíše začlenění ČR do EU
Tolerance k národnostním
- objasní toleranci mezi národy
menšinám
- vyjmenuje zásady první
Nadnárodní společenství
pomoci
Ochrana obyvatel za
mimořádných událostí
- vysvětlí význam lidských
● Lidská práva v dokumentech
práv
Rovnost a nerovnost
- srovná jednotlivé dokumenty
Svoboda a autorita
o lidských právech
Morálka a mravnost
- objasní základní pojmy
Všeobecná deklarace
lidských práv
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Občan, občanská
společnost – INT,
VDO
Formy participace
státu v politickém
životě – INT
Participace
občanů
v politickém
životě – řízená
diskuse
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Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
OSOBNOST

PSYCHICKÉ
PROCESY A STAVY

ČLOVĚK
V SOCIÁLNÍCH
VZTAZÍCH

HOSPODAŘENÍ

PRÁVNÍ MINIMUM

Učivo:

 charakterizuje jednotlivé
etapy lidského života
 objasní, co znamená pojem
zdravá sebedůvěra
 vysvětlí, jak lze kultivovat
vlastní osobnost, zejména
charakterní a volní vlastnosti
 přiměřeně svému věku
hodnotí a koriguje své
chování, rozpozná projevy
chování u druhých lidí
 objasní typy myšlení, uvede
příklady myšlenkových
operací
 popíše vlastnosti
psychických jevů a stavů
 uvede, jak učení ovlivňuje
vývoj osobnosti
 popíše a rozpozná typy citů
 vysvětlí pojem empatie
 objasní rozdíly mezi
agresivním a asertivním
chováním
 rozpozná jednotlivé stresory
 prakticky uplatňuje vhodné
způsoby komunikace a
vhodným způsobem řeší
konflikty a neshody
 vysvětlí zásady zdravého
životního stylu

 Pojem osobnost
 Vybrané etapy vývojové
psychologie
 Schopnosti, vlohy,
inteligence, sebepoznání
 Temperament, charakter,
vůle
 Vnímání
 Sociální vnímání
 Hodnocení

 vysvětlí, co je to technický
rozvoj a jak souvisí s dělbou
práce
 na praktických příkladech
vysvětlí základní pojmy
 uvede příklady odvětví

 objasní podstatu fungování
trhu, vysvětlí vztah mezi
kupujícím a prodávajícím,
uvede příklady zboží
 rozliší právní normy od
etických
 objasní systém práva
 stručně popíše znaky
právního systému
 objasní význam ochrany
lidských práv a svobod,

 Dělba práce
 Specializace
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(PT, TO, INT,
PRO)



Myšlení, myšlenkové
operace
 Řeč
 Paměť, pozornost, učení











Učení
City, polarita citů
Pocity
Umění se přiměřeně
prosazovat
Náročné životní situace
Konflikt a jeho řešení,
různé komunikační situace
Zdravý životní styl

Potřeby, statky, služby



Odvětví výrobní a
nevýrobní
 Směna zboží, trh, cena,
domácnosti, firmy, ekonomie
 Právo je minimum morálky,
právní vztahy
 Právní řád, právní odvětví,
právní norma, předpis


Seberegulace,
sebeorganizace –
INT

Ústava ČR, Listina
základních práv a svobod

Morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti – INT
Osobnostní
rozvoj,
psychohygiena INT

Gymnázium Opatov

ŠVP
vysvětlí, proč je nutné
respektovat práva a zájmy
druhých lidí, přiměřeně
uplatňuje svá práva
 Složky a dělba státní moci,
 uvede jednotlivé složky
moc zákonodárná, výkonná,
státní moci ČR, objasní
soudní
jejich funkce, vysvětlí
funkce jednotlivých státních
institucí
 Politika, politické
 zařadí jednotlivé parlamentní
spektrum
strany ČR na příslušné místo
v politickém spektru
 Právo v EU
 popíše fungování orgánů
EU

VDO-Výchova
demokratického
občana
Formy participace
občanů
v politickém
životě – INT Jsme
Evropané - MEGS, INT

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
OBČAN

 charakterizuje naši obec,
zopakuje složky státní
moci, vysvětlí pojem
státní občanství, popíše
výhody občanství EU

 Občan obce, občan státu,
občan EU

 vyloží systém práva ČR,
objasní význam právní
úpravy důležitých vztahů,
rozezná jednotlivé druhy
vlastnictví, charakterizuje
typy smluv
 dodržuje právní
ustanovení, která se na něj
PRÁVNÍ OCHRANA
vztahují a uvědomuje si
rizika jejich porušování
 Rozlišuje úkoly orgánů
právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich
činnosti, rozliší přestupek
a trestní čin
 posoudí své možnosti při
V PRACOVNÍM
rozhodování o volbě
POMĚRU
vhodného povolání, popíše
náplň činností vybraných
profesí. Objasní základní
práva a povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů
RODINA A
 objasní práva a povinnosti
ZÁKONY
manželů, uvede příklady
náhradní rodinné péče
 rozlišuje a porovná různé
STÁT A NÁRODNÍ
formy vlastnictví, objasní
OBČAN A PRÁVO

(PT, TO, INT, PRO)
VDO – občan,
občanská společnost –
INT
MEGS –Jsme
Evropané,Lidské
vztahy, Etnický
původ,Multikulturalita,
INT

 odvětví práva ČR,
občansko právní vztahy,
vlastnictví, ochrana
majetku, smlouvy
 Orgány právní ochrany a
sankce, přestupky a
správní řízení, občanské
soudní řízení, trestní právo

 Správná volba, různá
povolání, první brigáda,
první zaměstnání

OSV – osobnostní
rozvoj – sebepoznání a
sebepojetí - INT

 rodina, rodiče a děti
 stát a národní
 hospodářství, státní
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MEGS – Princip
sociálního smíru a

Gymnázium Opatov
HOSPODÁŘSTVÍ

GLOBÁLNÍ SVĚT

ŽIVOTNÍ
PESPEKTIVY

ŠVP
potřebu dodržování zásad
ochrany duševního
vlastnictví, vysvětlí, jako
funkci plní banky a jaké
služby nabízejí občanům,
rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje
své výdaje
 uvede příklady některých
projevů globalizace,
porovná jejich zápory a
klady
 Uvede některé globální
problémy
současnosti,vyjádří na ně
svůj názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné
důsledky na život lidstva
 vysvětlí pojem
seberealizace

 rozpočet, sociální síť,
 peněžní ústavy

solidarity INT

 právní subjekty podnikání

 problémy současného světa ENV – Vztah člověka
k prostředí INT
 Ohrožení životního
MEGS – Evropa a svět
prostředí
nás zajímá INT

 Životní plány a cíle

OSV – osobnostní
rozvoj – sebepoznání a
sebepojetí - INT

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

6.1.13. Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru tělesná výchova v RVP ZV.
Předmět tělesná výchova úzce spolupracuje s dalšími vyučovacími předměty, s jejichž náplní obsahově souvisí.
Jedná se o tyto předměty:
● biologie
● občanská výchova
Do obsahu tělesné výchovy je na nižším gymnáziu vřazeno průřezové téma:
1. Osobnostní a sociální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Tělesná výchova je předmět, který je vyučován v první až čtvrtém ročníku nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do vyučovacích jednotek a kurzů.
Třídy jsou rozděleny do skupin dle pohlaví žáků. Počet vyučovacích jednotek byl stanoven na
2 hod týdně.
Celkem 2 hod/týden ve všech ročnících nižšího gymnázia.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií vycházejících z klíčových kompetencí:
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Gymnázium Opatov

ŠVP

Kompetence k učení
● Poznávání vlastní pohybových schopností a jejich rozvoj
● Uvědomování si souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
Kompetence k řešení problémů
● Přemýšlení o problému ovládání cviku a sportovního prvku, hledání tréninkové cesty k jeho
odstranění
● Vytváření vhodné taktiky a tréninkových metod v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní
● Vyslechnutí a přijímání pokynů učitele a nebo kapitána družstva
● Diskuze o taktice mužstva a herních situacích v kolektivních sportech
Kompetence sociální a personální
● Dodržování pravidel fair play
● Podpora myšlenek olympismu
● Rozdělování a přijímání úkolu v rámci školního sportovního družstva
Kompetence občanské
● Podpora aktivního sportování po celý život
● Neustálé zdůrazňování potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
● První pomoc při úrazech v TV
Kompetence pracovní
● Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i v celém životě
● Vyhledávání rizik při sportovních činnostech a hledání cest jejich minimalizace
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
● žák získá návyky na
pravidelnou tělesnou
Činnosti ovlivňující
činnost, uvědomuje si
zdraví
prospěšnost tělesných
cvičení
- aktivně uspořádává svůj
denní pohybový režim
● žák zná techniky relaxace
a kompenzace a dokáže je
použít
● podílí se na zlepšení své
fyzické kondice
● zvládá rozcvičení jako
přípravu před
vykonávanou pohybovou
aktivitou
● uvědomuje si
neslučitelnost požívání

Učivo:
● - správné držení těla
- pravidelnost a význam
tělesných cvičení

(PT, TO, INT, PRO)
Osobnostní výchova
- sebepoznání
- samostatnost
- sebepojetí

● - rozvoj kloubní
pohyblivosti,
- kompenzace
jednostranného zatížení
● metody rozvoje svalového
aparátu
● způsoby rozcvičení

● návykové látky a jiné
škodliviny
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Osobnostní a sociální
výchova

Gymnázium Opatov

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

ŠVP
návykových látek se
zdravým stylem života;
dokáže přiměřeně reagovat
při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
 předvídá možná nebezpečí  seznámení studentů
úrazu spojená se
s bezpečností práce v TV
sportovními aktivitami
včetně používání
v různém sportovním
vhodných sportovních
prostředí
potřeb a pomůcek
 - nepřeceňuje své
schopnosti a dovednosti
Lehká atletika
- atletická abeceda
- rovinky
- starty z různých poloh
- sprinty 50 m
- vytrvalostní běh do 800 m
- hod kriketovým míčkem –
nácvik techniky odhodu a
rozběhu
- skok do výšky – nůžky a
flop
Sportovní hry
- kopaná – pravidla kopané,
● zvládá s individuálními
přihrávka, střelba z klidu,
předpoklady osvojené
zjednodušená hra družstev
pohybové dovednosti.
Doplňkové sporty – florbal,
Tvořivě je aplikuje při
brainball, ringo
hrách, soutěžích,
Sportovní hry
sportovních kursech a
- vybíjená – chytání míče,
volném čase
házení míče, taktika hry,
postřeh
- přehazovaná – přehození
míče přes síť, rychlá a přesná
přihrávka, odehrání míče ve
výskoku
● zvládá s individuálními
Sportovní hry
předpoklady osvojené
- basketbal – základní
pohybové dovednosti.
pravidla, driblink – práce
Tvořivě je aplikuje při
s míčem, driblink za pohybu,
hrách, soutěžích,
střelba na koš z krátké
sportovních kursech a
vzdálenosti, techniky střelby,
volném čase
hra družstev
Gymnastika
- kotoul vpřed a vzad
- stoj na rukou se záchranou
- přeskok přes kozu
v základní výšce
akrobacie – kotoul letmo
přes lavičku do duchen
- výskok na švédskou bednu
z můstku a seskok
- nízká hrazda – výmyk,
vzpor na rukou, zákmihem
seskok - šplh na tyči
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- psychohygiena
- prevence sociálně
patologický jevů

Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice

Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice
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ŠVP
Úpoly
- význam úpolových sportů
pro sebeobranu – přetahy,
přetlaky, střehové postoje
rovnováha

- kondiční cvičení se
švihadly a s medicimbaly,
motorické testy
● dokáže hodnotit osvojené sebehodnocení vlastní
pohybové dovednosti, zvládá pohybové činnosti
analyzovat nedostatky
● žák rozumí a sám používá ● tělocvičné názvosloví
Činnosti podporující tělocvičné názvosloví včetně včetně povelů a signálů
pokynů v různých rolích
pohybové učení
● umí analyzovat a evidovat způsoby měření vybraných
sportovní výkony
pohybových činností
● žák zorganizuje
způsoby organizace
samostatně i v týmu
jednoduchých her
jednoduché turnaje

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace
Sociální výchova –
respektování povelů

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
rozhodnost

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti ovlivňující ● žák získá návyky na
pravidelnou tělesnou
zdraví
činnost, uvědomuje si
prospěšnost tělesných
cvičení
- aktivně uspořádává svůj
denní pohybový režim
● žák zná techniky
regenerace, relaxace a
kompenzace a dokáže je
použít

Učivo:
● - správné držení těla
- pravidelnost a význam
tělesných cvičení

● - rozvoj kloubní
pohyblivosti,
- kompenzace
jednostranného zatížení

● podílí se na zlepšení své
● metody rozvoje svalového
fyzické kondice
aparátu
● zvládá rozcvičení jako
● způsoby rozcvičení
přípravu před
vykonávanou pohybovou
aktivitou
● uvědomuje si
● návykové látky a jiné
neslučitelnost požívání
škodliviny
návykových látek se
zdravým stylem života;
dokáže přiměřeně reagovat
při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
● předvídá možná nebezpečí ● seznámení studentů
úrazu spojená se
s bezpečností práce v TV
sportovními aktivitami
včetně používání vhodných
v různém sportovním
sportovních potřeb a
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(PT, TO, INT, PRO)
Osobnostní výchova
- sebepoznání
- samostatnost
- sebepojetí
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ŠVP
prostředí
- nepřeceňuje své schopnosti
a dovednosti

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

● zvládá s individuálními
předpoklady osvojené
pohybové dovednosti.
Tvořivě je aplikuje při
hrách, soutěžích,
sportovních kursech a
volném čase

● zvládá s individuálními
předpoklady osvojené
pohybové dovednosti.
Tvořivě je aplikuje při
hrách, soutěžích,
sportovních kursech a
volném čase

pomůcek
Lehká atletika
- atletická abeceda
- rovinky
- starty z různých poloh
- sprinty 60 m
- vytrvalostní běh do 1500 m
- hod kriketovým míčkem –
nácvik techniky odhodu a
rozběhu
- skok do výšky – nůžky a
flop
Sportovní hry
- kopaná - přihrávka, vedení
míče, zpracování míče po
přihrávce, střelba z klidu a
za pohybu, zjednodušená
hra družstev, jednoduché
herní kombinace
Doplňkové sport – florbal,
brainball, ringo, frisbee
Sportovní hry
- softball – pravidla hry,
chytání míče, házení míče,
zjednodušená hra,
jednoduchý odpal;
průprava brainball
Sportovní hry
- volejbalodbití obouruč vrchem a
spodem, odbití jednoruč,
podání spodem, základní
taktika hry, průprava:
přehazovaná
s volejbalovými prvky
Sportovní hry
- basketbal – zdokonalování
v pravidlech v pravidlech
basketbalu, driblink –
práce s míčem, driblink za
pohybu, střelba na koš
z různých pozic, techniky
střelby, hra družstev
Gymnastika
- kotoul vpřed a vzad
- stoj na rukou se záchranou,
přemet stranou
- přeskok přes kozu
v základní výšce – skrčka,
roznožka
akrobacie – kotoul letmo
přes lavičku do duchen
- kruhy – svis vznesmo,
komíhání s odrazem

- 102 -

Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice

Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice

Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice
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střídmonož
- nízká hrazda – výmyk,
vzpor na rukou, podmet
- šplh na tyči
- šplh na laně
kondiční cvičení se švihadly
a s medicimbaly,
motorické testování, rozvoj
rychlosti a obratnosti
● LVVZ
Osobnostní výchova
Základní lyžařské
- sebepoznání
dovednosti – běžecká
- samostatnost
průprava a základy
- sebepojetí
sjezdového lyžování
● tělocvičné názvosloví
Sociální výchova –
včetně povelů a signálů
- kooperace mezi žáky a
vyučujícím
sebehodnocení vlastní
Osobnostní a sociální
pohybové činnosti
výchova – komunikace

Činnosti podporující ● žák rozumí a sám používá
základní tělocvičné
pohybové učení
názvosloví včetně pokynů
● dokáže hodnotit osvojené
pohybové dovednosti,
zvládá analyzovat
nedostatky
● umí analyzovat a evidovat způsoby měření vybraných
sportovní výkony
pohybových činností
● žák zorganizuje
způsoby organizace
samostatně i v týmu
jednoduchých her
jednoduché turnaje
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti ovlivňující ● žák získá návyky na
pravidelnou tělesnou
zdraví
činnost, uvědomuje si
prospěšnost tělesných
cvičení
- aktivně uspořádává svůj
denní pohybový režim
● žák zná techniky
regenerace, relaxace a
kompenzace a dokáže je
použít
● podílí se na zlepšení své
fyzické kondice
● zvládá rozcvičení jako
přípravu před
vykonávanou pohybovou
aktivitou
● uvědomuje si
neslučitelnost požívání
návykových látek se
zdravým stylem života;
dokáže přiměřeně reagovat
při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
● předvídá možná nebezpečí
úrazu spojená se

Učivo:
● - správné držení těla
- pravidelnost a význam
tělesných cvičení

● - rozvoj kloubní
pohyblivosti,
- kompenzace
jednostranného zatížení
● metody rozvoje svalového
aparátu
● způsoby rozcvičení

● návykové látky a jiné
škodliviny

● seznámení studentů
s bezpečností práce v TV
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Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
rozhodnost

(PT, TO, INT, PRO)
Osobnostní výchova
- sebepoznání
- samostatnost
- sebepojetí
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sportovními aktivitami
v různém sportovním
prostředí
- nepřeceňuje své schopnosti
a dovednosti

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

● zvládá s individuálními
předpoklady osvojené
pohybové dovednosti.
Tvořivě je aplikuje při
hrách, soutěžích,
sportovních kursech a
volném čase

● zvládá s individuálními
předpoklady osvojené
pohybové dovednosti.
Tvořivě je aplikuje při
hrách, soutěžích,
sportovních kursech a
volném čase

včetně používání vhodných
sportovních potřeb a
pomůcek
Sportovní hry
- softbal – opakování a
zdokonalování
v pravidlech softbalu,
přihrávka na větší
vzdálenost ve dvojici,
technika odpalu míčku, hra
družstev, alternativa brainball
Lehká atletika
atletická abeceda – liftink,
skipink, odpichy,
zakopávání; - vytrvalostní
běh do 1500 m
- sprinty 60 m
- skok do výšky
- skok z místa
z místa (tělocvična)
- hod míčkem
Sportovní hry
- kopaná, futsal – přihrávky
ve dvojicích po zemi i
vzduchem, zpracování
míče, autové vhazování,
střelba,
jednoduché herní
kombinace, pravidla
futsalu
Doplňkové sport – florbal,
brainball, ringo, frisbee
Sportovní hry
Odbíjená- odbití obouruč
vrchem, odbití obouruč
spodem, podání spodem,
přihrávka, nahrávka, odbití
(zpracování míče po
podání), zjednodušená hra,
opakování pravidel
odbíjené
Sportovní hry
- basketbal – zdokonalování
herních činností
jednotlivce (driblink, různé
druhy přihrávek), střelba
na koš z různých pozic,
dvojtakt
Gymnastika
kotoul vpřed a vzad
opakovaně, stoj na rukou
se záchranou, přeskoky
přes kozu akrobacie –
kotoul letmo z můstku do
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Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice

Osobnostní a sociální
výchova – kooperace a
kompetice

Gymnázium Opatov

ŠVP

Činnosti podporující ● žák rozumí a sám používá
základní tělocvičné
pohybové učení
názvosloví včetně pokynů

duchen, nácvik salta, kruhy
- kotoul vpřed a vzad,
houpání ve visu
hrazda – vzpor na rukách,
kotoul vpřed, výmyk
šplh na laně a tyči
aerobic – základní kroky,
jednoduchá sestava
kondiční posilování-cvičení
se švihadly, cvičení
s medicimbaly, cvičení na
žebřinách
Úpoly
- přetahy, úpolové hry
● cyklokurz
Základní cyklistické
dovednosti – jízda
v terénu, jízda po silnici,
pravidla silničního
provozu, údržba kola,
zásady jízdy ve skupině,
plánování tras
● - názvosloví při tělesné
výchovy
- komunikace a povely
v tělesné výchově
● pravidla daných
pohybových činností a
sportů

● žák rozpoznává práva a
povinnosti vyplývající
z role hráče, rozhodčího a
diváka
● žák je schopen
způsoby organizace
organizovat samostatně i
sportovních her a turnajů
v týmu jednoduché turnaje
v rámci školy

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti ovlivňující ● žák získá návyky na
pravidelnou tělesnou
zdraví
činnost, uvědomuje si
prospěšnost tělesných
cvičení
- aktivně uspořádává svůj
denní pohybový režim
● žák zná techniky
regenerace, relaxace a
kompenzace a dokáže je
použít
● podílí se na zlepšení své
fyzické kondice
● zvládá rozcvičení jako
přípravu před
vykonávanou pohybovou

Učivo:
● - správné držení těla
- pravidelnost a význam
tělesných cvičení

● - rozvoj kloubní
pohyblivosti,
- kompenzace
jednostranného zatížení
● metody rozvoje svalového
aparátu
● způsoby rozcvičení
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Osobnostní výchova
- sebepoznání
- samostatnost
- sebepojetí

Sociální výchova –
disciplína
- kooperace mezi žáky a
vyučujícím
Osobnostní výchova –
rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
rozhodnost

(PT, TO, INT, PRO)
Osobnostní výchova
- sebepoznání
- samostatnost
- sebepojetí

Gymnázium Opatov

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

ŠVP
aktivitou
● uvědomuje si
● návykové látky a jiné
neslučitelnost požívání
škodliviny
návykových látek se
zdravým stylem života;
dokáže přiměřeně reagovat
při kontaktu se sociálně
patologickými jevy
● předvídá možná nebezpečí ● seznámení studentů
úrazu spojená se
s bezpečností práce v TV
sportovními aktivitami
včetně používání vhodných
v různém sportovním
sportovních potřeb a
prostředí
pomůcek
- nepřeceňuje své schopnosti
a dovednosti
Osobnostní a sociální
Sportovní hry
● zvládá s individuálními
- softbal – opakování
výchova – kooperace a
předpoklady osvojené
pravidel softbalu,
kompetice
pohybové dovednosti.
přihrávka (přesnost a
Tvořivě je aplikuje při
rychlost) na větší
hrách, soutěžích,
vzdálenost ve dvojici,
sportovních kursech a
technika odpalu míčku,
volném čase
hra družstev,speciální
činnosti hráčů alternativa brainball
Sportovní hry
- kopaná, futsal – přihrávky ve
dvojicích po zemi i
vzduchem, zpracování míče,
autové vhazování, střelba,
obranné a útočné herní
kombinace, pravidla futsalu

Sportovní hry
- odbíjená- odbití obouruč
vrchem, odbití obouruč
spodem, podání spodem a
vrchem, přihrávka,
nahrávka, odbití
(zpracování míče po
podání), hra, opakování
pravidel, odbíjené,
jednoblok, dvojblok
Lehká atletika
atletická abeceda – liftink,
skipink, odpichy,
zakopávání; - vytrvalostní
běh do 1500 m
- sprinty 60 m
- skok do výšky
- skok do dálky
z místa (tělocvična)
- hod granátem
Gymnastika
kotoul vpřed a vzad
opakovaně, stoj na rukou
se záchranou, přeskoky
přes kozu a švédskou

- 106 -

Gymnázium Opatov

ŠVP

Činnosti podporující ● žák rozumí a sám používá
základní tělocvičné
pohybové učení
názvosloví včetně pokynů

bednu akrobacie – kotoul
letmo z můstku do duchen,
nácvik salta, kruhy - kotoul
vpřed a vzad, houpání ve
visu, svis střemhlav
hrazda – vzpor na rukách,
kotoul vpřed, výmyk
šplh na laně a tyči
aerobic – základní kroky,
jednoduchá sestava
kondiční posilování-cvičení
se švihadly, cvičení
s medicimbaly, cvičení na
žebřinách
Úpoly
- přetahy, úpolové hry
● - názvosloví při tělesné
výchovy
- komunikace v tělesné
výchově
- povely
● pravidla daných
pohybových činností a
sportů

● žák rozpoznává práva a
povinnosti vyplývající
z role hráče, rozhodčího a
diváka
● žák je schopen
způsoby organizace
organizovat samostatně i
sportovních her a turnajů
v týmu jednoduché turnaje
v rámci školy

Sociální výchova –
disciplína
- kooperace mezi žáky a
vyučujícím
Osobnostní výchova –
rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
rozhodnost

6.1.14. Vyučovací předmět: Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru hudební výchova v RVP ZV.
Předmět hudební výchova úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
 výtvarná výchova
 dějepis
 český jazyk
 občanská výchova
Do obsahu hudební výchovy jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS)
 Multikulturní výchova (MUV)
 Mediální výchova (MEV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Hudební výchova je předmět, který je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia.
Celkem

1

hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
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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
žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

Kompetence k řešení problémů




žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech
řešení
žáci se učí myslet kriticky
žáci jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní




žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
žáci se vyjadřují souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

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

Kompetence občanské




žáci respektují názory druhých
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
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Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:

NOTOPIS
RYTMUS
METRIKA

PT 4.1.1 OSV
kreativita INT



PT 4.1.1 OSV
kreativita INT









HUDEBNÍ
NÁSTROJE







ORCHESTRÁLNÍ
HUDBA





 Notopis, nota a její části,
pomlka, délky not a pomlk,
takty
orientuje se v zápisu
 Hra vybraných rytmických
jednoduchých rytmických partitur
partitur na orffovské nástroje
dle svých možností realizuje a
 Metrum, takt, pulz, tempo,
improvizuje doprovody na
taktování 2/4, ¾ a 4/4 taktů
orffovské nástroje k písním
 Rytmické improvizace
dle svých možností rozlišuje
s orffovskými nástroji
metrum jednotlivých skladeb

a uzpůsobuje mu doprovod
charakterizuje píseň lidovou
 Tematické dělení, ukázky,
a umělou, jejich tematické
národopisné oblasti, vybraní
rozdělení
čeští folkoví písničkáři 2. pol.
XX. stol.
porovnává české lidové písně
s písněmi jiných národů
 Vybrané charakteristické
písně jiných národů
zpívá dle svých možností
intonačně čistě a rytmicky přesně  Vybrané písně
v jednohlase, případně dvojhlase  Základní zásady hlasové
uplatňuje zásady hlasové hygieny
hygieny
rozpoznává předvětí a závětí
 Základy pěvecké techniky
hudební periody v jednoduchých  Vybrané písně, hudební věta,
ukázkách, dle svých možností
perioda, předvětí a závětí
improvizuje předvětí a závětí

melodicky a rytmicky
pojmenuje vybrané orffovské
 Hra na vybrané orffovské
nástroje a ovládá techniku hry na
nástroje
ně
 Audiovizuální ukázky
charakterizuje uplatnění
hudebních nástrojů
hudebních nástrojů
popíše základní skupiny nástrojů
používané v klasické (smyčcový,
symfonický orchestr) a populární
hudbě
poznává zrakem a dle svých
možností sluchem vybrané
hudební nástroje
popíše stručný vývoj obsazení
 Zvukové ukázky a obrázky
orchestru a obsazení vybraných
hudebních nástrojů
kapel populární hudby
 W. A. Mozart, jeho život a
popíše život a význam vybraných
vybraná orchestrální díla,
představitelů komponujících
hudební ukázky
orchestrální hudbu
 B. Smetana, jeho život a
dle svých možností komplexně
vybraná orchestrální díla,
rozebírá vybrané hudební ukázky
programní hudba, hudební
ukázky

(PT, TO, INT,
PRO)

 zapisuje rytmus notami



PÍSEŇ LIDOVÁ
A UMĚLÁ

Učivo:
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PT 4.1.1 OSV
kreativita INT
PT 4.1.4
MUV kulturní
diference,
lidské vztahy
INT
PT 4.1.6 MEV
tvorba
mediálního
sdělení INT

PT 4.1.3
MEGS Evropa
a svět nás
zajímá, Jsme
Evropané INT
PT 4.1.4
MUV kulturní
diference,
lidské vztahy
INT

Gymnázium Opatov

ŠVP
 charakterizuje žánr opera a její
stručný vývoj, popíše život a
význam vybraných českých
skladatelů, jejichž opery jsou
základem české hudební kultury
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební ukázky
 popíše rozdělení pěveckých hlasů,
dle svých možností rozlišuje
sluchem pěvecké hlasy podle
výšky a barvy
 charakterizuje funkci hudby k
tanci
 charakterizuje vybrané základní
typy tanců lidových, dle možností
ovládá základní krokové variace
vybraných tanců
 vysvětlí rozdíl mezi lidovým
a umělým tancem
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební ukázky

 Opera, vznik a stručný vývoj,
její části
 Národní divadlo
 B. Smetana, jeho vybraná
operní díla, hudební ukázky
 A. Dvořák, jeho život a
vybraná operní díla, hudební
ukázky
 Pěvecké hlasy a jejich ukázky

PT 4.1.3
MEGS Evropa
a svět nás
zajímá, Jsme
Evropané INT
PT 4.1.4
MUV kulturní
diference,
lidské vztahy
INT
 Klasické tance, moderní tance, PT 4.1.3
TANEČNÍ HUDBA
vybrané základní typy, ukázky MEGS Evropa
kroků
a svět nás
 Vybrané tance v hudebních
zajímá, Jsme
v ukázkách
Evropané INT
PT 4.1.4
MUV kulturní
diference,
lidské vztahy
INT
 vysvětlí pojem komorní hudba,
 Komorní hudba, vznik
PT 4.1.3
KOMORNÍ
popíše složení vybraných
a stručný vývoj v hudebních
MEGS Evropa
komorních formací
ukázkách
HUDBA
a svět nás
 dle svých možností komplexně
 Vybrané hudební formy
zajímá, Jsme
rozebírá vybrané hudební ukázky
a nástrojové sestavy (variace, Evropané INT
kvartet, klavírní trio,
PT 4.1.4
smyčcové kvarteto)
MUV kulturní
diference,
lidské vztahy
INT
 na příkladech vysvětlí pojem
 Hudební, audiovizuální
PT 4.1.3
HUDBA A JEJÍ
funkce
hudby
a
diskutuje
ukázky,
vyhledávání
na
MEGS Evropa
FUNKCE V ŽIVOTĚ
o otázkách využití a zneužití
internetu
a svět nás
ČLOVĚKA
hudby
 Referáty a diskuse o zadaných zajímá, Jsme
 referuje a diskutuje o zadaných
tématech, aktuálních
Evropané INT
tématech nebo o hudbě, kterou
hudebních událostech
PT 4.1.4
poslouchá
a o hudbě, kterou žáci
MUV kulturní
poslouchají, prezentace jejich
diference,
nadstandardních hudebních
lidské vztahy
dovedností
INT
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt

OPERA
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Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:
HUDEBNÍ
TEORIE
A PRAXE

PĚVECKÉ
ČINNOSTI

RYTMUS
METRIKA

SONÁTOVÁ
FORMA

BALET

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 poznává a zapisuje noty v houslovém
klíči a dle možností v basovém klíči
 zapisuje jednoduché melodie
v houslovém klíči
 dle svých možností realizuje a
improvizuje melodické doprovody na
orffovské nástroje k písním
 charakterizuje rozdíl dur a moll, dle
svých možností rozlišuje sluchem
písně v durové a mollové tónině
 zapisuje noty v tóninách dur a moll do
4# a 4b a kytarové značky vycházející
z tóniky tónin do 4# a 4b
 zpívá dle svých možností intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase,
dvojhlase a vícehlase
 uplatňuje zásady hlasové hygieny a
hlasové techniky během mutace

 Noty v houslovém a basovém
PT 4.1.1 OSV
klíči
kreativita INT
 Tóniny a stupnice dur a moll do
4# a 4b a kytarové značky
vycházející z tóniky tónin do 4# a
4b

 orientuje se v zápisu jednoduchých
rytmických partitur
 dle svých možností realizuje a
improvizuje doprovody na orffovské
nástroje k písním
 dle svých možností rozlišuje metrum
jednotlivých skladeb
 charakterizuje sonátovou formu,
rondo, popíše život a význam
vybraných skladatelů komponujících
sonáty a ronda
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební ukázky

 Hra vybraných rytmických
partitur na orffovské nástroje
 Zápisy a improvizace vybraných i
náročnějších rytmických
doprovodů k písním, rytmické
improvizace s orffovskými
nástroji
 Sonátová forma, rondo, vznik a
stručný vývoj
 Beethoven, jeho život a vybraná
díla
 Vybrané hudební ukázky
sonátové formy a ronda

 charakterizuje žánr balet a jeho
stručný vývoj, vysvětlí rozdíl mezi
baletem klasickým a moderním,
popíše život a význam vybraných
skladatelů komponujících balet
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební ukázky



 Vybrané písně, jednohlasé
ivícehlasé
 Vybrané zásady hlasové hygieny
a hlasové techniky
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PT 4.1.1 OSV
kreativita INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
PT 4.1.6 MEV
tvorba
mediálního
sdělení INT
PT 4.1.1 OSV
kreativita INT

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
Balet, klasický a moderní balet,
PT 4.1.3 MEGS
vznik a stručný vývoj
Evropa a svět
P. I. Čajkovskij, jeho život a
nás zajímá,
vybraná baletní díla
Jsme Evropané
S. Prokofjev, jeho život a vybraná INT
baletní díla
PT 4.1.4 MUV
Vybrané hudební a audiovizuální kulturní
ukázky baletů
diference, lidské
vztahy INT

Gymnázium Opatov

ŠVP

SYMFONIE

 charakterizuje žánr a hudební formu
symfonie a její stručný vývoj
 popíše život a význam vybraných
skladatelů komponujících symfonie
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební ukázky

 Symfonie, hudební forma
symfonie, vznik a stručný vývoj
 A. Dvořák, Dvořák v Americe
 Vybrané hudební ukázky
symfonií

KONCERT

 charakterizuje žánr a hudební formu
koncert a její stručný vývoj
 popíše život a význam vybraných
skladatelů komponujících koncerty
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební ukázky

 Koncert, hudební forma koncertu,
vznik a stručný vývoj
 R. Schumann, jeho život
a vybraná koncertní díla
 Vybrané hudební ukázky
koncertů

JEVIŠTNÍ
HUDEBNÍ
FORMY

 charakterizuje další formy hudby na
jevišti a jejich stručný vývoj, vysvětlí
rozdíly mezi melodramem, operetou,
muzikálem
 popíše význam vybraných skladatelů
komponujících muzikály
 dle svých možností komplexně
rozebírá vybrané audiovizuální
ukázky

 Hudba na jevišti, melodram
opereta, muzikál, vznik a stručný
vývoj
 A. L. Weber, jeho život a vybraná
díla
 Vybrané hudební a audiovizuální
ukázky muzikálů

FILMOVÁ
HUDBA

 charakterizuje funkci filmové hudby,
uvede mezníky v jejím vývoji, na
základě vlastní zkušenosti uvádí
konkrétní příklady a skladatele

 Filmová hudba, mezníky jejího
vývoje
 Vybrané hudební a audiovizuální
ukázky filmové hudby

 referuje a diskutuje o zadaných
HUDBA
tématech nebo o hudbě, kterou
KOLEM NÁS

 Referáty a diskuse o zadaných
tématech, aktuálních hudebních
událostech a o hudbě, kterou žáci
poslouchají, prezentace jejich
nadstandardních hudebních
dovedností

poslouchá

ZÁZNAM
ZVUKU

 popíše stručný vývoj záznamu zvuku,
uvede mezníky v jeho vývoji

 Záznam zvuku
 Ukázky a obrázky, hrátky se
záznamem zvuku
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PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT
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Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 charakterizuje zvuky, šumy, tóny,
popíše vlastnosti tónů
 popíše vývoj notace a poznává na
v obrazových ukázkách její vybrané
druhy
 teoreticky vyvodí a zapisuje základní
intervaly od daných tónů, poznává je
v melodickém zápisu, dle svých
možností je sluchově analyzuje
 užívá znalostí intervalů a akordů při
doprovodech písní a improvizacích
 vyvodí základní a některé další
harmonické funkce, dle svých
možností je analyzuje sluchem,
jednoduše je transponuje
 dle svých možností užívá
v harmonické funkce v doprovodech
písní
 zpívá dle svých možností intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase,
dvojhlase a vícehlase
 uplatňuje zásady hlasové hygieny a
hlasové techniky, také s ohledem na
období mutace

 Zvuk, tóny, šumy, vlastnosti tónů PT 4.1.1 OSV
 Vývoj notace
kreativita INT
 Obrazový materiál s ukázkami
notace
 Základní intervaly
 Základní a vybrané další
harmonické funkce
 Vybrané partitury, písně a
doprovody, improvizační hry

RYTMUS
METRIKA

 orientuje se v zápisu jednoduchých
rytmických partitur
 dle svých možností realizuje a
improvizuje doprovody na orffovské
nástroje k písním
 dle svých možností rozlišuje metrum
jednotlivých skladeb a upravuje
s ohledem na něj doprovod

 Hra vybraných rytmických
partitur na orffovské nástroje
 Zápisy a improvizace vybraných
i náročnějších rytmických
doprovodů k písním, rytmické
improvizace s orffovskými
nástroji

DĚJINY
HUDBY

 dle získaných vědomostí a dle svých
možností komplexně rozebírá vybrané
hudební ukázky jednotlivých
vývojových etap a specifických znaků
v tvorbě jednotlivých hudebních
skladatelů
 referuje a diskutuje o zadaných
tématech nebo o hudbě, kterou
poslouchá

 Starověká hudba
 Románský styl, gregoriánský
chorál, jeho ohlasy v současné
hudbě
 Gotický styl v Evropě a v
Čechách, duchovní a rytířský
zpěv, husitství, jejich ohlasy
v současné hudbě
 Renesance v Evropě a v Čechách,
polyfonie vokální
a instrumentální a její ohlasy
v současné hudbě

HUDEBNÍ
TEORIE
A PRAXE

PĚVECKÉ
ČINNOSTI

 Vybrané písně, jednohlasé i
vícehlasé
 Zásady hlasové hygieny a hlasové
techniky
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PT 4.1.1 OSV
kreativita INT
PT 4.1.6 MEV
tvorba
mediálního
sdělení INT
PT 4.1.1 OSV
kreativita INT

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT

Gymnázium Opatov

ŠVP
 Baroko v Evropě a v Čechách,
charakteristické hudební formy,
významné osobnosti hudebního
života, ohlasy baroka v současné
hudbě
 Klasicismus v Evropě a
v Čechách, charakteristické
hudební formy a výrazové
prostředky, významné osobnosti
hudebního života
 Romantismus v Evropě a
v Čechách, charakteristické
hudební formy a výrazové
prostředky, významné osobnosti
hudebního života
 Referáty a diskuse o zadaných
tématech, aktuálních hudebních
událostech a o hudbě, kterou žáci
poslouchají, prezentace jejich
nadstandardních hudebních
dovedností

Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
HUDEBNÍ
TEORIE
A PRAXE

PĚVECKÉ
ČINNOSTI

 opakuje a shrnuje své poznatky
z oblasti rytmů, tónin, intervalů
a akordů
 v praktických činnostech,
doprovodech písní a
improvizacích uplatňuje získané
poznatky z hudební teorie
 uzpůsobuje svůj hudebních
doprovod s ohledem na styl a
žánr písně
 zpívá dle svých možností
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase, dvojhlase a
vícehlase
 uzpůsobuje svůj hudebních
výraz s ohledem na styl a žánr
písně
 uplatňuje zásady hlasové
hygieny a hlasové techniky,
také s ohledem na období
mutace

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Shrnutí poznatků z hudební teorie,
užívaných v praktických činnostech
 Vybrané partitury, písně a doprovody,
improvizační hry

PT 4.1.1 OSV
kreativita INT

 Vybrané písně, jednohlasé i vícehlasé,
stylově příznačné
 Zásady hlasové hygieny a hlasové
techniky

PT 4.1.1 OSV
kreativita INT
PT 4.1.6 MEV
tvorba
mediálního
sdělení INT
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DĚJINY
HUDBY

 dle získaných vědomostí a dle
svých možností komplexně
rozebírá vybrané hudební
ukázky jednotlivých
vývojových etap a specifických
znaků v tvorbě vybraných
hudebních skladatelů
 referuje a diskutuje o zadaných
tématech nebo o hudbě, kterou
poslouchá

ŠVP
 Pozdní romantismus v Evropě a
v Čechách, charakteristické hudební
formy a výrazové prostředky,
významné osobnosti hudebního života
 Impresionismus v Evropě a v Čechách,
charakteristické hudební formy a
výrazové prostředky, významné
osobnosti hudebního života
 Hudební směry 1. pol. XX. stol.,
v Evropě a v Čechách, charakteristické
hudební formy a výrazové prostředky,
významné osobnosti hudebního života
 Hudební směry 2. pol. XX. stol.
v Evropě a v Čechách, charakteristické
hudební formy a výrazové prostředky,
významné osobnosti hudebního života
 Nonartificiální hudba v Evropě a
v Čechách, vybrané hudební styly,
jejich charakteristické výrazové
prostředky a odraz v životě společnosti,
významné osobnosti hudebního života
 Referáty a diskuse o zadaných
tématech, aktuálních hudebních
událostech a o hudbě, kterou žáci
poslouchají, prezentace jejich
nadstandardních hudebních dovedností

PT 4.1.3 MEGS
Evropa a svět
nás zajímá,
Jsme Evropané
INT
PT 4.1.4 MUV
kulturní
diference, lidské
vztahy INT

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt

6.1.15. Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Náplň vyučovacího předmětu výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti umění a kultura. RVP ZV. Je
povinnou součástí studia na nižších stupních gymnázia.
Obsahové vymezení předmětu:
Výtvarná výchova je důležitá pro studenty bez ohledu na jejich budoucí profesi. Učí je vyjadřovat své myšlenky
grafickou formou, rozvíjí prostorové vnímaní, manuální zručnost a fantazii. V neposlední řadě tvorba umožňuje
emocionální uvolnění, vyjádření slovy nevyjádřitelného, radost z barev a jejich účinku, větší sebepoznání a
rozvoj citového života.
Předmět výtvarná výchova úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
 Český jazyk a literatura
 Dějepis
 Hudební výchova
Do obsahu výtvarné výchovy jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme
Evropu a svět)
 Kulturní diference, etnický původ
Časové a organizační vymezení předmětu:

Výtvarná výchova je předmět, který je vyučován v prvním až čtvrtém ročníku nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen pro primu a sekundu do dvou
vyučovacích hodin týdně a pro tercii do jedné vyučovací hodiny týdně.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:

Žáci:
Kompetence k učení
 podporujeme osobité výtvarné vyjadřování
 poskytujeme studentům inspirující podněty pro rozvoj jejich vnitřního života a fantazie




prohlubujeme schopnost pracovat s informacemi
internet, knihy, tisk, výstavy

Kompetence k řešení problémů
 do výuky zařezujeme projektové vyučování
 kombinováním výtvarných technik dochází k provázanosti výtvarných oborů



při hledání vhodného výtvarného řešení podporujeme kreativní přístup, studenti jsou vedeni
k dodržování zásad bezpečnosti

Kompetence komunikativní
 při práci si studenti osvojují používání odborného jazyka
 studenti mají možnost prezentovat své poznatky
 studenti seznamují ostatní se svými názory
 využívají dovednosti osvojené ve výtvarné výchově k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 dostatečný čas věnujeme skicování a hledání nejlepšího řešení
 studenti pracují jak samostatně, tak v týmu
 respektují názory ostatních
 v jednoduchých situacích si umí vyžádat pomoc a poskytnout radu
 studenti jsou vedeni k uvědomováni si své role ve skupině
Kompetence občanské



v předmětu výtvarná výchova získávají představu o lidových zvycích v různých zemích

Kompetence pracovní





studenti jsou vedeni k úctě a respektu vůči každému člověku jako individualitě
v rámci tvorby jsou studenti upozorňováni na hodnotu kulturních a duchovních tradic
jsou schopni efektivně organizovat svou práci

Učitel:





vede žáky:
o k prezentaci jejich myšlenek a názorů,
o k diskusi,
o k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti,
o k výstižnému grafickému projevu,
o k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve skupinách,
o k prezentaci výsledků své tvorby,
o ke vzájemnému naslouchání si,
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok,
vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky,
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umožní volný přístup k informačním zdrojům,
 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace,
 napomáhá při cestě ke správnému řešení,
 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků.
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: prima
Téma:
Školní výstup - žák:
 uplatňuje osobitý přístup
k realitě
 zvládne techniku malby
vodovými barvami,
temperami, suchým
pastelem, voskovkami
 uvědomuje si možnosti
kompozičních přístupů
zvládne kresbu měkkým
materiálem, dřívkem,
perem a úhlem
 modeluje z moduritu a
hlíny
 pracuje s papírovou hmotou
 využívá grafické techniky
 uplatňuje vlastní fantazii
 pozná ilustrace známých
českých umělců: J. Lady,
O. Sekory, J. Trnky, H.
Zmatlíkové, J. Čapka, R.
Pilaře

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 zdokonalení techniky
kresby a malby
 výrazové vlastnosti linie,
tvaru a jejich kombinace v
ploše
 techniky plastického
vyjádření, uspořádání
objektů do celku, vnímání
velikosti, architektura
 základy dějin umění
 srovnávání různých
způsobů uměleckého
vyjadřování
 experimenty
s reprodukcemi uměleckých
děl, hledání detailů,
dotváření kresbou
 vlastní tvorba
 detail a celek
 různé typy zobrazení
 ilustrátoři dětských knih
 koláž, frotáž

INTEGRACE:
EVROPA A SVĚT NÁS
ZAJÍMÁ
MUV:
MULTIKULTURALITA
PRO:
TO:
EX:
PT:
ETNICKÝ PŮVOD
KULTURNÍ DIFERENCE

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt
EX – exkurze
MUV- Multikulturní výchova

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup - žák:

Učivo:

 pracuje se světlem
 využívá barevných
kontrastů, proporčních
vztahů
 dokáže vhodně rozvrhnout
hlavní motivy na ploše
 kombinuje nejrůznější
materiály

 fantastická architektura (A.
Gaudí – inspirace
v přírodě)
 jednoduché plošné
kompozice
z geometrických tvarů
(spirály, elipsy – řazení a
rytmus)
 modelování zvětšených
 vytváří dekorační předměty  detailů přírodnin a
technických prvků
 vyjadřuje pocity, emoce a
nálady dynamickou malbou  malba, míchání odstínů,
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(PT, TO, INT, PRO)
INTEGRACE:
OSV:
MUV:
MULTIKULTURALITA

EX:
PT:
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 hodnotí výrazové možnosti
barev a jejich kombinací
 uvědomuje si možnosti
kompozičních přístupů
 komunikuje o obsahu svých
děl
 využívá výtvarné
prostředky k zachycení
jevů a procesů
 sleduje a dokumentuje
proměny
 podílí se na propagaci
školních akcí, vytváří
plakáty a upoutávky
 maluje obrazy vyjadřující
abstraktní pojmy – nálady,
pocity

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
 vybírá samostatně vizuálně
obrazové elementy
 všímá si kulturních
diferencí a je schopen je
výtvarně zpracovat
 kombinuje různé technik
pro vyjádření vlastních
názorů a představ
 je schopen využívat
k tvorbě některé metody
současného výtvarného
umění – počítačová grafika
 srovnává různé způsoby
uměleckého vyjádření
 dokumentuje a prezentuje
proměny vlastního
výtvarného projevu
 využívá papírového a
plastového odpadu
k vytváření originálních
monumentálních plastik
 vhodně využívá
dekorativních postupů
 vytváří objekty
kombinováním přírodnin a
technických prvků
 studuje lidskou postavu a
portrét

ŠVP
 rozlévání, používání
netradičních nástrojů,
otisky, struktury
 odstín – sytost – harmonie
 barevné řešení interiéru
 domalba, originální
dokončení příběhu
výtvarnými prostředky

MDV:
SEM:

 písmo: styly a druhy
 piktogramy
 Jiří Trnka a jeho loutková
tvorba
 vytváření loutek z papírové
hmoty
 výtvarná zpověď - beseda
 Marc, Chagall, Joan Miro,
Paul Clee, Edward Hopper

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 sochařství – Alberto
Giacometti, Henry Moore od realismu k abstrakci
 nauka o perspektivě, třetí
prostor budovaný liniemi,
lineární kompozice
 vystižení tvaru a struktury
materiálu
 zvládnutí obtížnějších linií
 reklama a propagace
 subjektivní vyjádření
reality
 výroba ručního papíru
 tvorba akvarelovými
pastelkami technikou
Sgraffito
 tématické práce – Vánoce,
Velikonoce
 rozvíjení zájmu o
součastnost a minulost
vlastního národa
 portrét, autoportrét,
rozvíjení smyslové
citlivosti

INTEGRACE:
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EVROPA A SVĚT NÁS
ZAJÍMÁ
MUV:
MULTIKULTURALITA
OSV – hodnoty a postoje
PT:
D – dějepis: renesance,
objev perspektivy
OSV – sebepoznání
ČJ – poezie
TO:
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 navrhuje šperky a nábytek
inspirován uměleckými
směry, např.: secesí
 je schopen výtvarně
zpracovat dojmy a a
vyjádřit přírodní jevy a
živly
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt
MEGS- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, MUV- Multikulturní výchova

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 dokáže vnímat rozdíl
v působení reprodukce a
originálu

 prohlídka obrazů
v galeriích a v prostředí
pro které byl zamýšlen



EX – návštěva
galerií a výstav

 umí vyjádřit dojem pokoje
a klidu, ale i dramatického
napětí
 je si vědom působení
kompozice
 zvládá efekty čistých barev
jako „skvrn“
 tvoří obrazy s vyváženým
harmonickým účinkem

 vliv kompozice na diváka
symetrická a vyvážená =
dojem
 pokoje a klidu
 asymetrické a záměrně
nevyvážené = navození
pocitu dynamické akce
 výběr barev a jejich účinek
 barvy spoluvytváří



Mediální sdělení



OSV – rozvoj
schopností
poznávání



TO – kreativita

 u krajin uplatňuje
 iluzi prostoru
atmosférický efekt
 lití barev a cákance
 rozlišuje výtvarné materiály
(akumulace tmavé hmoty
v místech překrytí
 využívá mimořádné
základních barev)
mnohostrannosti vodových
 linie a barvy
barev



EV – vztah člověka
k přírodě



OSV –
sebepoznání a
sebepojetí

 vnímá povrch obrazu pastózní techniku i
strukturu plátna
 při obrazovém vyprávění
příběhu se soustřeďuje na
jeden významný okamžik



NDV – práce
v realizačním týmu



TO – kreativita



PRO – kresba
přírodnin
MKV – lidské
vztahy multikultura
OSV – tvorba
mediálního sdělení
EGS – Evropa a
svět nás zajímá

 vyjádření hloubky a
prostoru namodralým
nádechem vzdálených
předmětů
 freska, tempera a olej

 možnosti vodových barev
– kolorování,
napodobeniny olejů
 malba na různě
strukturované podklady
 obrazy narativní =
vyprávění příběhu
 obrazy s tématikou
náboženskou, historickou,
mytologickou a komiks
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6.1.16. Vyučovací předmět: BIOLOGIE VOLITELNÁ
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět biologie volitelná si klade za cíl představit žákům v souvislostech pestrý svět přírody. Seznamuje žáky
s metodami zkoumání přírody, sběru organismů a zásadami jejich uchovávání.Učebna biologie je vybavena
dataprojektorem a doplněna biologickou pracovnou s přístroji a modely. Výuka probíhá také v terénu.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Biologie volitelná vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v RVP ZV.
Předmět Biologie volitelná úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● chemie
● fyzika
● zeměpis
Časové a organizační vymezení předmětu:
Biologie volitelná je předmět, který je vyučován v sekundě nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do vyučovacích hodin
Celkem: 1 hod / týden
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● vede žáky k správnému a bezpečnému používání laboratorní techniky
● uplatňuje individuální přístup
● posiluje v žácích schopnost rozlišovat jevy podstatné , obecné a specifické
● vede žáky ke správnému používání různých informačních zdrojů
Kompetence k řešení problémů
● vede žáky k pochopení podstaty jevu
● pomáhá žákovi strukturovat jev, hledat příčiny a souvislosti, formulovat hypotézy
● posiluje žákovu schopnost přesně klást otázky a zvolit vhodný informační zdroj k hledání
odpovědí
● žáka neseznamuje s jevem přímo, ale vede ho na cestě za jeho objevováním ( práce s chybou)
● požaduje na žákovi, aby z pozorovaných jevů formuloval závěr
Kompetence komunikativní
● se vyjadřuje jasně, kultivovaně, logicky a strukturovaně, což vyžaduje i od studentů
● umožňuje žákům projevit vlastní názor
● dbá, aby žáci v písemné i ústní formě používali správnou terminologii
● vede žáky ke kritickému využívaní informačních zdrojů
● umožní žáků prezentovat výsledky práce
Kompetence sociální a personální a občanské
● zařazuje skupinovou práci s cílem posílit vědomí sounáležitosti a spoluzodpovědnosti
● ve skupinové práci zařazuje metodu hraní rolí s cílem posílit umění obhájit svůj názor a
naslouchat druhým
● dbá na etiku při provádění biologických pozorování s cílem rozvíjet u žáků schopnost empatie
● řeší jakékoliv náznaky nevhodného chování
● uplatňuje environmentální přístup k popisovaným jevům tak, aby si žáci osvojili zásady
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správného životního stylu, udržitelného rozvoje a získali kladný vztah k přírodě a respektovali
ochranu životního prostředí
Kompetence pracovní
● vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
● pomáhá žákům plánovat sled činností, které efektivně vedou k dosažení cíle
● vede žáky k zodpovědnosti za svoji práci
● hodnotí výsledky práce žáků
● snaží se představit žákům strukturu oboru tak , aby jim její znalost pomohla při volbě povolání

Vyučovací předmět: Biologie volitelná
Ročník: sekunda
Téma:
Školní výstup – žák:
POZNÁVÁNÍ
PŘÍRODY

BUŇKA

OSMOTICKÉ A DIFÚZNÍ
JEVY

 správně používá lupu a
mikroskop
 popíše části mikroskopu a
určí jejich funkci
 zhotoví preparát
 slovně popíše pozorovaný
jev
 dokumentuje pozorování
písemně formou laborator.
protokolu
 nakreslí schéma nebo
obrázek biol.objektu, jevu
nebo procesu
 pozorované jevy
porovnává s odbornou
literaturou
 diskutuje o funkci
pozorovaných objektů
 odliší živou přírodu od
neživé
 vysvětlí fylogenetický
princip třídění organismů
 dodržuje zásady etiky a
bezpečnosti při práci
s biologickým materiálem
 provede obarvení
preparátu
 porovnává nákresy buněk
z literatury s vlastním
pozorováním
 rozliší jednotlivé typy
buněk a porovná jejich
stavbu
 v buňkách rozpozná
základní organely a
vysvětlí jejich funkci
 vysvětlí rozdíl mezi
osmózou a difúzí
 vyhodnocuje
experimenty, kdy se
buňka vyskytuje v různě
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Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Metody poznávání

TO – Práce
s laboratorní
technikou

-lupa, mikroskop
-hypotéza a způsoby jejího
ověřování
(
experiment, pozorování)
-mikroskopický preparát
-laboratorní protokol
-zásady bezpečnosti práce
-charakteristika života a
základní principy třídění
organismů

 Buňka jako základní
jednotka organismu
- vzhled buňky rostlin,
živočichů , hub a prvoků
- základní organely buněk
- odběr biolog. materiálu
- barvení preparátu

 Difúze a osmóza
- podstata těchto jevů
- propustnost buněčné stěny
- polopropustnost plazmatické
membrány
-plasmoptýza, plasmorýza

TO – Práce
s laboratorní
technikou
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PLETIVA A TKÁNĚ






ROSTLINNÁ BARVIVA






VEGETATIVNÍ A
GENERATIVNÍORGÁNY
ROSTLIN A HUB










SEMENA A PLODY



TĚLNÍ PLÁNY
BEZOBRATLÝCH
A OBRATLOVCŮ




koncentrovaném roztoku
z praktických příkladů
vyvodí závěry, jaký vliv
má narušení osmotické
rovnováhy na organismy
vysvětlí rozdíl mezi
buňkou a pletivem
tkání
osvojí si techniku odběru
biol. materiálu a jeho
přípravu pro
mikroskopování ( řezy)
srovná vlastní pozorování
tkání a pletiv s odbornou
literaturou
z informačních zdrojů
určí funkci tkání / pletiv
provede extrakci barviv
vhodnými rozpouštědly
rozdělí směs barviv
papírovou chromatografií
diskutuje o funkci barviv
v rostlině
z literatury zjistí výskyt
barviv v buňce
u zástupců rostlin rozliší
základní typy
vegetativních orgánů
popíše stavbu
stopkovýtrusné houby
popíše obecnou stavbu
květu
přečte květního vzorec
popíše rozdíl mezi
květem a květenstvím
určí rozdíly ve vzhledu
jednoděložné a
dvouděložné rostliny
uspořádá rostliny do
herbářových položek
porovná stavbu suchých a
dužnatých plodů
popíše stavbu semene
ze vzhledu semen usuzuje
na různé způsoby jejich
šíření
osvojí si různé způsoby
sběru bezobratlých
v přírodě
odvodí vztahy mezi
stavbou těla živočichů a
způsobem života
určí třídy obratlovců
podle kostry či tělního
pokryvu
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- homeostáza
-fyziologický roztok
- prostředí izo-,hypohypertonické

 Pletiva rostlin a hub a
tkáně živočichů
- odběr biolog. materiálu a
technika řezání
-pletiva rostlin
- tkáně živočichů
- podhoubí

 Rostlinná barviva
- barviva: chlorofyl,
karotenoidy xantofyly,
anthokyany
- extrakce barviv
- chromatografie

 Morfologie nižších a
vyšších rostlin a hub
- stélka a tělo rostliny
( kořen, stonek , list)
- popis stélky stopkovýtrusné
houby
- květ, květenství
- květní vzorec
- jednoděložné a dvou- děložné
rostliny
- herbářová položka
( herbářový štítek)

 Semena a plody
- krytosemenné rostliny
- plod, souplodí a plodenství
- způsoby šíření semen

 Bezobratlí a obratlovci
- stavba těl bezobratlých a
obratlovců v souvislosti se
způsobem života

Gymnázium Opatov
ŽIVOTNÍ PROJEVY
ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A
HUB

EKOSYSTÉM

ČLOVĚK A PŘÍRODA

ŠVP
 z pokusů odvodí faktory
růstu rostlin a podmínky
je ovlivňující
 pomocí činidla provede
důkaz produktu
metabolismu
 rozliší pohlavní a
nepohlavní rozmnožování
 v zadaném ekosystému:

 Fyziologie

- rozliší biotické a abiotické
složky
- zmapuje druhové složení
ekosystému podle vhodného
klíče
- sestaví potravní řetězec
- rozpozná základní adaptace
organismů na konkrétné
podmínky prostředí

- společenstvo a ekosystém
- potravní vztahy ve
společenstvech
- adaptace organismů
v závislosti na prostředí
- bioindikátory

 uvede příklady
hospodářsky významných
organismů
 objasní podstatu jejich
užitkovosti
 vyjmenuje příklady
organismů nebezpečných
pro člověka a navrhne
postupy prevence

 Člověk a příroda

- podmínky zajišťující život
organismů
- procesy sloužící pro
organismy jako zdroj energie
- pohlavní a nepohlavní
rozmnožování

 Ekologie

- hospodářsky významné
organismy
- vztahy organismů k člověku
-ochrana přírody

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt

6.1.17. Vyučovací předmět: FYZIKA VOLITELNÁ
Charakteristika vyučovacího předmětu: volitelný
Obsahové vymezení předmětu: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět Fyzika - volitelný předmět vychází ze vzdělávacího oboru fyzika v RVP ZV.
Předmět Fyzika - volitelný předmět úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž
náplní obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● fyzika
● matematika
● chemie
● biologie
Do obsahu fyziky volitelný předmět jsou na nižším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1. Environmentální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Fyzika –volitelný předmět je předmět, který je vyučován ve třetím ročníku nižšího gymnázia.
Náplní vzdělávacího předmětu fyzika – volitelný předmět je obsah oblasti
Člověk a svět práce - tematický okruh Práce s laboratorní technikou.
Celkem
Předmět je vyučován v tercii.

1

hod/týden
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Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
 pracuje s žáky tak, aby si osvojili důležité poznatky z vybraných tematických okruhů a na jejich základě
poznávali význam a přínos fyziky pro život a činnosti člověka, pro rozvoj moderních technologií a
ochranu životního prostředí
 zadáním samostatné práce rozvíjí v žácích schopnost vyhledávat a získávat informace z různých
informačních zdrojů, samostatně pozorovat, experimentovat a měřit, získané výsledky porovnávat,
zpracovávat a vyhodnocovat
 formou diskuse žáky nutí informace kriticky hodnotit a ověřovat z různých hledisek, ze získaných
výsledků vyvozovat závěry
Kompetence k řešení problémů
 demonstrací fyzikálního jevu nebo děje vede žáky k tomu, aby na základě pozorování a dosavadních
vědomostí a zkušeností vyslovili hypotézu, vymezili pravidla pro její ověření, sami sestavili
experiment, zpracovali získané údaje a vyvodili závěry
 formou skupinové práce vštěpuje žákům schopnost nabyté poznatky a dovednosti využívat při řešení
fyzikálních problémů a úloh, nacházet různé způsoby řešení a vyhodnocovat je z různých hledisek
 pomocí orientačního zkoušení a testů ověřuje, zda žáci osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných
problémových situací
Kompetence komunikativní
 formou diskuse na dané téma vede žáky ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor či
hypotézu, vhodně argumentovat, vyslechnout názory ostatních, vést dialog
 ústním prověřováním nabytých vědomostí zjišťuje, zda se žáci vyjadřují pomocí zavedených odborných
pojmů, rozumí různým typům textů, obrazových materiálů a jiných informačních a komunikačních
prostředků
Kompetence sociální a personální
 zadáním skupinového úkolu vede žáky k respektování zájmů skupiny, k pochopení potřeby efektivní
spolupráce pro úspěšnou práci
 zhodnocením výsledků práce skupiny vede žáky k tomu, aby si uvědomili užitečnost přijetí pravidel
práce ve skupině a řízení se jimi, aby si vážili výsledků práce skupiny i své vlastní
Kompetence občanské
 formou referátů zjišťuje, zda žáci sledují aktuální dění nejen ve vědě a technice, ale i v celém světě, a
tak lépe chápou potřebu využití vědeckých poznatků ku prospěchu jedince i celé společnosti se
současnou ochranou životního prostředí
Kompetence pracovní
 názornou ukázkou a stálou kontrolou vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů,
nástrojů a vybavení při laboratorních pracích, dbá na dodržování vymezených pravidel
 důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování laboratorních prací vede žáky k získávání
návyků systematické a pečlivé práce a schopnosti nabyté dovednosti užívat v dalších činnostech
 podle možností zařazuje do výuky exkurze, přednášky, besedy a referáty a tím ukazuje žákům přínos
fyziky pro člověka a pomáhá jim získávat představu o uplatnění fyzikálních procesů a zákonitostí v
různých oborech lidské činnosti
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Vyučovací předmět: FYZIKA tercie - volitelný
Ročník: tercie
Téma:
Školní výstup - žák:
 změří vhodně zvolenými
měřidly některé důležité
fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa;
 předpoví, jak se změní délka či
objem tělesa při dané změně
jeho teploty;
 využívá s porozuměním vztah
mezi hustotou,
 hmotností a objemem při řešení
praktických
 problémů;
 pracuje bezpečně s vybranými
dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí
jejich
 rizikovost
 uvede základní jednotky délky,
objemu, hmotnosti, teploty a
času, převádí je,
 měří a zapisuje délku, objem,
hmotnost, teplotu a čas;
 posoudí, zda se délka a objem
tělesa při dané
 změně teploty zvětší či zmenší;
 uvede jednotku hustoty, převádí
ji, vyhledává v tabulkách,
pracuje se vzorcem pro hustotu
(vypočítává hustotu i hmotnost),
experimentálně
 zjišťuje hustotu různých těles
 rozliší vodič, izolant a polovodič
na základě
Elektrický proud
a jeho magnetické  analýzy jejich vlastností;
 rozliší stejnosměrný proud od
pole
střídavého a změří elektrický
proud a napětí;
 sestaví správně podle schématu
elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného
obvodu;
 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;
 rozliší z hlediska částicové

Veličiny a jejich
měření
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Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 posuvné měřítko,
mikrometr, odměrný
 válec, pipeta,
rovnoramenné
 resp. digitální váhy,
teploměr, stopky;
 závislost délky a objemu
tělesa
 na teplotě, hmotnost,
objem, hustota tělesa,
 zásady bezpečné práce ve
školní laboratoři i v
běžném
 životě

PT - ENV
Vztah člověka k
prostředí

 vodiče, izolanty, el. náboj, PT - ENV
el. proud
 stejnosměrný a střídavý, el. Ekosystémy
napětí,
 zapojení voltmetru a
 ampérmetru,
elektrotechnické značky,
 jednoduchý a rozvětvený
el. obvod, tepelné
elektrické
 spotřebiče, pojistka, cívka,
zvonek, relé,
elektromagnet, bezpečnost
práce s el.proudem
v domácnosti i laboratoři
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Práce s
laboratorní
technikou















struktury vodič a izolant;
uvede základní podmínku pro
vznik elektrického proudu,
uvede jednotky a označení
veličin proud a napětí, pomocí
přístrojů měří proud a napětí,
zapisuje, uvádí jejich jednotky a
převádí je;
sestavuje jednoduché i
rozvětvené el. obvody;
objeví zahřívání vodiče při
průchodu el. proudu;
prokáže znalost zásad
bezpečného zacházení
s el. spotřebiči, vysvětlí pojem
zkrat a princip pojistky;
zapojí do obvodu cívku a
prokáže, že v okolí vodiče s
proudem vzniká magnet. pole,
vysvětlí princip
zvonku a elektromag. relé,
sestrojí elektromagnet
vybere a prakticky využívá
 veličiny a jejich měření,
vhodné pracovní postupy,
převádění jednotek,
přístroje, zařízení a pomůcky
elektrické obvody,
pro
bezpečnost práce
s el.proudem v laboratoři,
konání konkrétních pozorování,
první pomoc při zástavě
měření a
srdeční a dechové činnosti
experimentů;
dodržuje pravidla bezpečné
práce a ochrany životního
prostředí při experimentální
práci;
využívá siloměr, stopky,
délková měřidla, odměrný
válec, rovnoramenné váhy,
teploměr, součástky el. obvodů,
spojovací vodiče, vhodná
měřidla proudu a napětí;
zapojuje elektrické obvody a
měří velikost
stejnosměrného proudu a napětí;
pracuje ve skupině a rozvíjí
schopnosti komunikace a
kooperace;
při praktických cvičeních se řídí
provozním řádem
laboratoře
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6.1.18. Vyučovací předmět: CHEMIE VOLITELNÁ
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Předmět chemie volitelná si klade za cíl ověřit chemické teoretické poznatky v praxi. Seznamuje žáky
s metodami laboratorní techniky. Žáci jsou vedeni k chápání souvislostí mezi chemií a každodenním
životem.Učebna chemie je zároveň laboratoří s odpovídajícím vybavením.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Chemie volitelná vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v RVP ZV.
Předmět chemie volitelná úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
● biologie
● fyzika
● matematika
Časové a organizační vymezení předmětu:
Chemie volitelná je předmět, který je vyučován v kvartě nižšího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do vyučovacích hodin.
Celkem: 1 hod/týden
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
● vede žáky k správnému a bezpečnému používání laboratorní techniky
● uplatňuje individuální přístup
● posiluje v žácích schopnost rozlišovat jevy podstatné, obecné a specifické, příčinu a následek
● snaží se vybrat takové laboratorní činnosti, které co nejsrozumitelněji objasní žákovi jev
● vyžaduje na žákovi, aby si nové experimentální poznatky zařadil do stávající pojmové struktury
● vede žáky ke správnému používání různých informačních zdrojů
Kompetence k řešení problémů
● vede žáky k pochopení podstaty jevu
● pomáhá žákovi strukturovat jev, hledat příčiny a souvislosti, formulovat hypotézy
● posiluje žákovu schopnost přesně klást otázky a zvolit vhodný informační zdroj k hledání
odpovědí
● žáka neseznamuje s jevem přímo, ale vede ho na cestě za jeho objevováním ( práce s chybou)
● požaduje na žákovi, aby z pozorovaných jevů formuloval závěr pomocí indukce, dedukce a
dalších myšlenkových operací
Kompetence komunikativní
● se vyjadřuje jasně, kultivovaně, logicky a strukturovaně, což vyžaduje i od studentů
● dbá, aby žáci vyhodnocovali údaje z chemických tabulek, z grafů a schémat
● umožňuje žákům projevit vlastní názor
● dbá, aby žáci v písemné i ústní formě používali správnou terminologii
● vede žáky ke kritickému využívaní informačních zdrojů
● umožní žákům prezentovat výsledky práce
Kompetence sociální a personální a občanské
● při laboratorních cvičeních vyžaduje dodržování pravidel týmové spolupráce
● hodnotí celou skupinu s cílem posílení spoluzodpovědnosti a sounáležitosti
● řeší jakékoliv náznaky nevhodného chování
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● vede žáky k odhalování významu a důsledků vlastností látek a chemických reakcí pro běžný
život, hospodářství a ochranu životního prostředí
Kompetence pracovní
● vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
● pomáhá žákům plánovat sled činností, které efektivně vedou k dosažení cíle
● vede žáky k zodpovědnosti za svoji práci
● hodnotí výsledky práce žáků
● snaží se představit žákům strukturu oboru tak, aby jim její znalost pomohla při volbě povolání

Vyučovací předmět: Chemie volitelná
Ročník: kvarta
Téma:
Školní výstup - žák:
CHEMICKÁ
LABORATOŘ

SMĚSI

 dodržuje zásady etiky a
bezpečnosti práce při
chemických experimentech
 uvědomuje si rizikovost
chemických látek pro zdraví
člověka a životní prostředí
 pojmenuje chemické nádobí
a používá ho vhodným
způsobem
 správně používá kahan
 ohne skleněnou trubici do
požadovaného tvaru
 správně odebere a zváží
pevné látky z hlediska
bezpečnosti a hospodárnosti
 připraví pevné látky
k chemické reakci v třecí
misce
 odebere přesné množství
kapaliny pipetou
s bezpečnostním nástavcem
nebo odměrným válcem či
odměrnou baňkou
 sestaví aparaturu dle návodu
 provede chemický pokus dle
návodu
 pozorování dokumentuje
formou laboratorního
protokolu
 z pozorování vyvozuje
závěry,vysvětluje je pomocí
známých chemických
poznatků
 pozorované jevy porovnává
s odbornou literaturou
 vhodně volí metodu
oddělování směsi podle
jejího složení
 vysvětlí princip separační
metody
 správně připraví roztok
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Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Zásady bezpečnosti práce a
1. pomoci
 R a S věty
 Chemické nádobí a
pomůcky
 Základní chemické
dovednosti

TO –Práce
s laboratorní
technikou

- práce se sklem a kahanem
- odběr chemikálií a jejich
příprava pro reakci
- sestavení aparatury
- experiment
- laboratorní protokol
- chemické tabulky a odborná
chemická literatura

 Separační metody
- destilace, krystalizace, filtrace,
sedimentace, chromatografie,
extrakce

 Roztoky

- příprava roztoků
- rozpustnost látek a faktory ji
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FYZIKÁLNÍ
ZMĚNY LÁTEK










CHEMICKÉ
ZMĚNY LÁTEK













STECHIOMETRIE



z hlediska bezpečnosti,
hospodárnosti a
kvantitativního složení
z tabulek zjistí rozpustnost
látky a připraví nasycený
roztok
určí faktory zvyšující
rozpustnost látky
diskutuje o vlivu různých
rozpouštědel na zdraví
člověka a životní prostředí
užívá označení skupenských
změn ve správných
souvislostech
používá základní fyzikální
veličiny včetně jednotek
odhadne změnu fyzikální
vlastnosti látky v závislosti
na změně podmínek
prostředí
z naměřených hodnot
sestrojí graf a interpretuje ho
změří zadanou fyzikální
vlastnost látky a měření
porovná s údaji
v chemických tabulkách
vysvětlí podstatu
fyzikálního rozpouštění
zvolí správnou metodu
jímání plynu (na vzduchu,
nad vodou) podle vlastností
plynu a cíle pokusu
zapíše chemickou reakci
chemickou symbolikou
z chemické rovnice určí typ
reakce podle různých kritérií
vysvětlí podstatu
chemického děje, rozezná
příčinu a následek
diskutuje o způsobech
ovlivnění rychlosti chemické
reakce a aplikuje je při
pokusech
vysvětlí rozdíl mezi
endotermní a exotermní
reakcí a zapíše ji
termochemickou rovnicí
z redoxní rovnice určí
oxidační a redukční činidlo
z Beketovovy řady kovů
odhadne směr reakce mezi
kovem a kationtem kovu a
ověří pokusem
používá chemické veličiny
ve správných souvislostech
vyhledá hodnoty chemické
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ovlivňující
- vyjadřování složení roztoku hmotnostní a objemový zlomek,
molární koncentrace

 Skupenské změny
 Fyzikální vlastnosti látky
- hustota, hmotnost, objem, bod
tání a varu

 Fyzikální rozpouštění
 Práce s plyny

 Druhy chemických změn a
jejich chemická symbolika
- chemická změna a chemická
rovnice
- rozklad a slučování,
neutralizace, konverze, srážecí
reakce, redoxní reakce,
esterifikace, substituce, hoření,
adice, eliminace

 Průběh a vlastnosti
chemického děje

- rychlost chemické reakce a
faktory ji ovlivňující
- tepelné zabarvení chemických
reakcí
- redoxní chemická reakce –
Beketovova řada

 Základní chemické veličiny
 - relativní atomová a
molekulová hmotnost,

Gymnázium Opatov
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DĚJE
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LÁTKY A JEJICH
VLASTNOSTI















veličiny v tabulce
upraví vzorce a vztahy pro
výpočet hledané veličiny a
uvede její jednotku
pokusem ověří platnost
zvoleného chemického
zákona
vysvětlí vztah mezi
látkovým množstvím a
stechiometrickými
koeficienty
provede kvantitativně
chemickou reakci a spočítá
výtěžek reakce
vypočítá množství reaktantů
potřebné ke
stechiometrickému
průběhu chemické reakce
určí množství látky ve
vzorku titrací
srovná výsledky měření
s uvedeným množstvím na
etiketě a diskutuje o
příčinách případných rozdílů
rozezná chemicky čistou
látku od směsi
používá pojmy atom,
molekula iont, prvek,
sloučenina, chemická značka
a vzorec ve správných
souvislostech
pojmenuje látku podle
značky/vzorce a naopak
rozliší podle vzorce látku
organickou a anorganickou
roztřídí látky podle
obecných a specifických
znaků do skupin:
dvouprvkové sloučeniny,
kyseliny, zásady, soli,
uhlovodíky, deriváty
uhlovodíků
podle strukturního vzorce
sestaví model látky
z pokusu odvodí vlastnosti
látky
na základě chemické
struktury látky posoudí její
rozpustnost v různých
rozpouštědlech a ověří
pokusem
z chemického textu odvodí,
o jaký druh látky jde
aplikuje periodický zákon
na odhad vlastností látek a
diskutuje o jeho
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látkové množství, molární
hmotnost a objem
 Chemické zákony
 Stechiometrické výpočty
z chemických rovnic
 Titrace
- odměrný roztok, bod
ekvivalence

 Chemicky čisté látky
 Chemické názvosloví
 Struktura látek a jejich
vlastnosti
- chemická vazba
- strukturní vzorec
- závislost vlastnosti látky na
struktuře

 Periodický zákon
 Kvalitativní důkazy látek
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prognostickém významu
 provede kvalitativní důkaz
látky a vysvětlí jeho princip
 aplikuje chemické poznatky  Barviva kolem nás
na řešení konkrétních
 Složení potravin
CHEMIE
- živiny ,vitamíny a Éčka
životních situací
V KONTEXTU
 Enzymy

ve
směsi
z
běžného
života
KAŽDODENNÍHO
dokáže
přítomnost
látky
a
 Přírodní látky
ŽIVOTA
svoje zjištění porovnává
 Léčiva
s reklamou či etiketou
 Chemie v kuchyni
 v textu objeví lživou
- běžně používané kyseliny,
zásady a soli
reklamu
 Přírodní acidobazické
 diskutuje o vlastnostech
indikátory
látek a jejich významu pro
 Chemie v drogerii
běžný život,hospodářskou
činnost a ochranu životního  mýdlo, krémy, detergenty
prostředí
 Koroze kovů
 připraví podle návodu
 Plasty
průmyslový produkt
 Hořlaviny
 vysvětlí pojem slepý pokus  Chemie a elektrický proud
Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO - projekt
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6.2. Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté
gymnázium
6.2.1.

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (vzdělávací
oblast Jazyk a jazyková komunikace) v RVP GV.
Předmět český jazyk a literatura (dále ČJL) úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů,
s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se zejména o tyto předměty:
 dějepis (historický, společenský, kulturní a umělecký kontext)
 cizí jazyky (jazykové jevy příbuzné a odlišné)
 estetická výchova (umělecké směry, osobnosti)
 základy společenských věd (filozofické systémy, ekonomický, politologický a sociologický kontext,
osobnosti)
 informační a komunikační technologie (vyhledávání a třídění informací, úprava písemností)
 společenskovědní, literární a jazykové volitelné předměty a semináře
Do obsahu ČJL jsou jak ve čtyřletém studiu, tak v kvintě až oktávě osmiletého studia vřazena všechna
průřezová témata daná RVP GV, tj.:
 OSV (v celém rozsahu)
 MEGS (Globalizační a rozvojové procesy, Žijeme v Evropě)
 MUV (v celém rozsahu)
 ENV (Životní prostředí regionu České republiky)
 MEV (v celém rozsahu)
Nejčastěji je volena forma integrace obsahu (INT), v každém ročníku proběhnou exkurze (EX) a projekty
(PRO).
Do obsahu ČJL je ve 3. ročníku čtyřletého a v septimě osmiletého studia integrován vzdělávací obor Výchova
ke zdraví – vzdělávací oblast Vztahy mezi lidmi a formy soužití, a to zejména ve složce jazyk a jazyková
komunikace – administrativní styl.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Český jazyk a literatura je předmět, který je vyučován ve všech třídách čtyřletého i vyššího stupně osmiletého
studia. Mezi předměty má ČJL stěžejní postavení, rozvíjí dovednosti umožňující získávání poznatků ve všech
dalších vzdělávacích oblastech a oborech. Jeho výrazným specifikem je to, že z něj všichni žáci skládají na
konci studia maturitní zkoušku. Má komplexní charakter a jeho obsah je v obou typech gymnaziálního studia
rozdělen do dvou vzájemně se prostupujících složek:
 jazyk a jazyková komunikace
 literární komunikace
Jazyk a jazyková komunikace má zcela shodný obsahový i časový profil pro oba typy studia (viz jedna společná
tabulka). V literární komunikaci zohledňujeme rozdílné literárněkomunikační zkušenosti žáků z různých typů
základních škol, proto jsme zvolili lehce odlišné časové uspořádání učiva zvlášť pro čtyřleté studium a zvlášť
pro kvinty až oktávy studia osmiletého (viz dvě samostatné tabulky pro literární komunikaci). Témata, školní
výstupy, učivo i průřezová témata jsou v obou typech studia shodné.
Celková hodinová dotace pro ČJL je:
1.- 4. ročník čtyřletého studia:

4, 4, 4, 4

hod/týden

5.- 8. ročník osmiletého studia:

4, 4, 4, 4

hod/týden
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Ve všech ročnících obou typů studia je v ŠVP dána obecná osnova obsahových témat a učiva pro jednotlivé
složky předmětu. Podrobnější konkretizaci učiva, volbu učebnic, hodinovou dotaci pro složky předmětu a
pořadí i časovou dotaci obsahových témat v průběhu školního roku volí vyučující
(s vědomím
předmětové komice a vedení školy). Vycházíme tak vstříc specifickým potřebám různých třídních kolektivů i
individuálnímu pracovnímu tempu žáků.
Výuka předmětu probíhá většinou v kmenových třídách. K dispozici mají učitelé i žáci také žákovskou
knihovnu a multimediální učebnu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí směřují učitelé ČJL prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení






vést žáky k cílevědomému plánování a organizaci pracovních a učebních činností zadáváním úkolů s delším
časovým horizontem pro vypracování a odevzdání (např. seminární práce, skupinové činnosti apod.)
zadávat úkoly tak, aby žáci stále více museli potřebné informace samostatně vyhledávat (doplňovat je
z různých zdrojů a vzájemně porovnávat) a následně efektivně a tvořivě interpretovat a prezentovat
seznamovat žáky ústní i názornou formou s vyhledáváním informací v různých knihovních katalozích a vést
žáky k vyhledávání služeb různých typů knihoven
učit žáky kriticky přistupovat k výsledkům vlastní práce i práce třídního kolektivu
učit žáky přijímat kritiku i ocenění vlastní práce z úst učitele i ostatních studentů a rozvíjet schopnost poučit
se z vlastních úspěchů i chyb

Kompetence k řešení problémů





uplatňovat při řešení jazykových, slohových i literárních úkolů myšlenkové metody odpovídající
předchozím zkušenostem a dovednostem žáků a rozvíjet především tvořivé myšlení, představivost a intuici
volit úkoly umožňující objasnit podstatu jazykového (slohového, literárního…) problému
vést žáky k hledání různých postupů při řešení jazykových, slohových i literárněinterpretačních úkolů a k
jasné formulaci vlastních názorů i argumentů při jejich obhajování
učit žáky adekvátně reagovat na názory druhých

Kompetence komunikativní





vést žáky k porozumění dané komunikační situaci a k odpovídající volbě funkčních verbálních
i
neverbálních prostředků (včetně grafických a symbolických)
volit úkoly tak, aby žáci vyváženě komunikovali také prostřednictvím moderních informačních technologií
a aby jazykové, slohové i literární prostředky volili plně v souladu s komunikační situací
rozvíjet prostřednictvím literárních textů i vlastních jazykových projevů kultivovanost (tj. jasnost,
srozumitelnost a přiměřenost) individuálního vyjadřování
vést žáky k pochopení případných nejasných nebo sporných komunikačních situací a k nalezení takové
slovní argumentace, která povede k vzájemnému porozumění

Kompetence sociální a personální






volit některé jazykové, slohové i literární úkoly tak, aby žák mohl plně uplatnit své individuální schopnosti
a dovednosti, zájmovou orientaci i životní podmínky
vést žáky k aktivnímu, ale společensky korektnímu jazykovému přizpůsobení měnícím se životním i
pracovním podmínkám
posilovat sebedůvěru při plnění a prezentaci všech jazykových, slohových i literárních úkolů individuálního
i skupinového charakteru
navozovat atmosféru vzájemné důvěry, respektu a spolupráce při interpretaci individuálních, literárních a
publicistických textů
vyžadovat při všech činnostech pravidla slušného chování
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Kompetence občanské






volit různé jazykové i literární situace tak, aby v nich žák mohl obstát (formulovat jasně své názory, soudy,
požadavky)
rozvíjet pomocí literárních textů a prostřednictvím exkurzí i kulturních akcí pohled na svět (hodnocení
chování a charakterů postav a sociálních skupin) a obohacovat tak duchovní život žáků
volit jazykové, slohové i literární úkoly tak, aby se žák orientoval v multikulturalitě nejen dnešního světa
vést žáky k aktivnímu vztahu k mateřskému jazyku ve všech jeho podobách a upevňovat tak vědomí
kulturního a duchovního národního dědictví
vést žáky k dodržování formální stránky písemných projevů

Kompetence k podnikavosti





vést žáky k pochopení spisovného jazyka jako prostředku profesní komunikace a jako prostředku osobního
profesního růstu
pěstovat prostřednictvím individuálních slohových i literárních projevů iniciativu, tvořivost
a umění
inovace
volit úkoly tak, aby se žák naučil dokončit zahájenou aktivitu a motivoval se k dosažení reálného úspěchu
prostřednictvím klasifikace a hodnocení učit žáky vyrovnat se s případným neúspěchem u určité partie
učiva a motivovat ho k nalézání efektivního řešení prospěchově nepříznivé situace

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNKACE
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT,
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
PRO)

Obecné
poučení
o jazyku a řeči

Obecné
poučení
o slohu

 odlišuje různé variety národního
jazyka a vhodně jich využívá ve svém
jazykovém projevu v souladu
s komunikační situací
 rozumí vztahu různých evropských
jazyků k jazykovým kmenům
a větvím







 posoudí a interpretuje komunikační
účinky textu, svá tvrzení
argumentačně podpoří jeho analýzou






Prostěsdělovací
styl (PSS)

 v běžné písemné i ústní komunikaci

se dorozumívá kultivovaně a výstižně
 jazykové i kompoziční prostředky

volí v souladu s komunikační situací 
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jazyk a řeč, jazyková komunikace  MUV
myšlení a jazyk
 Vztah
národní jazyk a jeho útvary
k multilingvní
situaci a ke
čeština a slovanské jazyky
spolupráci mezi
indoevropský jazykový kmen a
lidmi z různého
další evropské jazyky
kulturního
prostředí, INT
text a styl – funkční styly,
slohové útvary a postupy
subjektivní slohotvorní činitelé
objektivní slohotvorní činitelé –
připravenost, oficiálnost,
formálnost, veřejnost
text (komunikát) a komunikační
situace – prostředí, účastníci
komunikace, role účastníků v
komunikaci
funkce komunikátů – běžný
 OSV
kontakt
 Sociální
text mluvený a psaný
komunikace
jednoduché narativní postupy –
 INT
řeč přímá, nepřímá, nevlastní
přímá a polopřímá
slohové útvary PSS a jejich
třídění
kompoziční, jazykové a grafické
prostředky útvarů PSS

Gymnázium Opatov
Zvuková
stránka jazyka

Grafická
stránka jazyka

ŠVP

 v mluveném projevu ovládá zásady
spisovné výslovnosti a pro účinné
dorozumívání vhodně užívá zvukové
prostředky řeči (modulace síly, výšky
hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků
a pauz, správné frázování)
 vyvodí důvody vzniku písma a
identifikuje jeho různé funkce
 porovná různé druhy písma v textech
 v písemném projevu dodržuje zásady
pravopisu a s oporou příruček řeší
složitější případy

 zvuková realizace hlásek, slov a
vět
 zásady spisovné výslovnosti
 zvukové prostředky souvislé řeči
 vznik a funkce písma; druhy
písma
 základní principy českého
pravopisu
 Pravidla českého pravopisu a
jejich užívání, SSČ dtto

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNKACE
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT,
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
PRO)

Publicistický
styl (PS)

Slovní zásoba
a sémantika

Tvoření slov

Tvarosloví

 volí adekvátní komunikační strategie,
zohledňuje publikum
 rozeznává manipulativní komunikaci
a dovede se jí bránit
 v různých typech médií identifikuje
základní typy publicistických žánrů
podle jejich jazykových, grafických a
kompozičních specifik
 zaujme kritický postoj k neetickému
jednání žurnalisty
 odhadne a vysvětlí význam slov
(pojmenování) v daném kontextu i
mimo něj
 posoudí vhodnost užití pojmenování
v daném kontextu
 přiřadí k pojmenování v daném
kontextu synonyma a antonyma
 rozezná obrazná a neobrazná
pojmenování, rozliší homonymii od
mnohoznačnosti
 rozlišuje a v textu dokládá způsoby
obohacování slovní zásoby
 ve svém projevu uplatňuje
slovotvorné principy českého jazyka
 rozlišuje a v textu dokládá způsoby
tvoření slov v češtině; rozliší
funkčně/nefunkčně utvořené slovo
 ovládá pravopisné jevy spjaté
s tvořením slov v češtině
 ve svém projevu uplatňuje znalosti
tvarosloví – akceptuje tvarovou
variabilitu češtiny a různé tvary volí
v souladu s funkcí konkrétního
projevu
 identifikuje v daném kontextu chybný
tvar a opraví ho
 určí slovnědruhovou platnost slova
 orientuje se v systému mluvnických
kategorií a vzorů a ovládá pravopisné
jevy spjaté s morfologií

 funkce komunikátů – apel,
 MEV
přesvědčování
 Média a
 jazyková etiketa a etika publicisty
mediální
produkce
 slohové útvary a žánry PS a jejich
Mediální
třídění
produkty a
 kompoziční, jazykové a grafické
jejich význam
prostředky publicistických textů
Uživatelé
 INT
 slovní zásoba aktivní a pasivní
 jednotky slovní zásoby včetně
frazémů
 významové vztahy mezi slovy
 druhy pojmenování podle
stylistické platnosti
 způsoby rozšiřování slovní
zásoby
 mnohoznačnost, homonyma,
synonyma, antonyma
 způsoby tvoření slov
 slovotvorný a morfematický
rozbor
 pravopisné jevy spjaté s tvořením
slov
 slovní druhy a principy jejich
členění
 ohebné slovní druhy – mluvnické
kategorie, tvary a stylistická
funkce
 neohebné slovní druhy –
stylistická funkce
 pravopisné jevy spjaté s
tvaroslovím
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 MUV
 Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí
 INT
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ŠVP

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNKACE
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT,
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
PRO)

Odborný styl
(OS)

Administrativní
styl (AS)

Skladba

 identifikuje základní typy odborných
textů podle jejich jazykových,
grafických a kompozičních specifik
 rozezná různé typy (stupně)
odborného vyjadřování
 odlišuje fakta od názorů a hodnocení
 funkčně využívá možností grafického
členění textu
 volí adekvátní komunikační strategie
a zohledňuje partnera
v administrativním styku
 rozeznává manipulativní komunikaci
a dovede se jí bránit
 orientuje se v ústní i písemné
komunikaci s úřady
 ve svém projevu uplatňuje
syntaktické principy českého jazyka
 využívá znalostí o větných členech a
jejich vztazích, o aktuálním členění
výpovědí a o druzích vět podle
záměru mluvčího k vhodnému
vyjádření myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému
strukturování výpovědí a k odlišení
záměru mluvčího
 ovládá větněčlenský rozbor věty a
rozbor souvětí
 nalezne nedostatky a chyby ve
výstavbě věty/souvětí a vhodně je
opraví
 zvládá základní syntaktický pravopis
na úrovni věty jednoduché i souvětí
 orientuje se v základech valenční a
textové syntaxe

 funkce komunikátů –
 ENV
argumentace, poučení
 Člověk a
 slohové útvary OS a jejich třídění
životní
prostředí
 kompoziční, jazykové a grafické
prostředky útvarů OS
 INT

 funkce komunikátů – veřejný
 OSV
kontakt a kontakt s institucemi
 Sociální
 slohové útvary AS a jejich třídění
komunikace
 kompoziční, jazykové a grafické  INT
prostředky útvarů AS
 základní principy větné stavby
(větné členy, druhy souvětí –
druhy vedlejších vět, poměry
souřadnosti)
 druhy vět podle záměru mluvčího
 věty podle členitosti
 různé typy vyjádření větných a
souvětných vztahů
 interpunkce ve větě jednoduché a
v souvětí
 nepravidelnosti a chyby ve větné
stavbě
 principy českého slovosledu a
větosledu – zejm. aktuální
členění výpovědi
 základy valenční a textové
syntaxe

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNKACE
Ročník:
oktáva osmiletého studia, čtvrtý ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT,
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
PRO)

Obecné
poučení o
jazyku a řeči

 při analýze vybraných textů popíše
základní rysy češtiny a vysvětlí
zákonitosti jejího vývoje i současné
vývojové tendence

 jazyková kultura
 norma a kodifikace, kompendia
 základní vývojové tendence
českého jazyka
 současná čeština, jazykovědné
disciplíny

- 136 -

 MEV
 Účinky
mediální
produkce a vliv
médií
 INT
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Umělecký styl
(US)

Rétorika a
komunikace

ŠVP

 uplatní textové členění v souladu
 funkce komunikátů s obsahovou výstavbou textu a
sebevyjádření
rozvíjením tématu
 komunikační strategie – volba
 identifikuje různé typy uměleckých
jazykového útvaru, vyjadřování
textů podle jejich jazykových,
přímé a nepřímé
grafických a kompozičních specifik
 mimotextové a vnitrotextové
 porovnává účinky uměleckých sdělení
subjekty – autor, čtenář,
ve vztahu k funkci projevu a
vypravěč, lyrický hrdina, postavy
k sebevyjádření autora
(autorský styl)
 literární monolog a dialog
 slohové útvary US a jejich třídění
 kompoziční, jazykové a grafické
prostředky útvarů US
 v mluveném projevu vhodně užívá
 funkce komunikátů – kontakt,
nonverbálních prostředků řeči
sebevyjádření, apel, argumentace
 při tvorbě mluveného i psaného textu  komunikační strategie – adresnost
využívá základní principy rétoriky
a volba verbálních a neverbálních
prostředků s ohledem na partnera
 identifikuje základní typy řečnických
(kontaktové prostředky)
textů podle jejich jazykových,
zvukových a kompozičních specifik
 monolog a dialog – výstavba
dialogu, vedení dialogu a diskuse,
 získává praktické dovednosti ve
vztah otázka - odpověď
vedení dialogu a diskuse a při
realizaci řečnického vystoupení
 druhy řečnických projevů
 příprava a realizace řečnického
vystoupení

 OSV
 Sociální
komunikace
(tvořivá
komunikace)
 INT

 OSV
 Sociální
komunikace
 INT

 MEV
 Uživatelé
 INT

Ve všech odpovídajících ročnících osmiletého i čtyřletého studia bude realizován průběžný jazykový a slohový
výcvik, a to rámcově v následujícím rozsahu:

Téma:
Jazykový
výcvik průběžně

 (PT, TO, INT,
PRO)
všestranné jazykové rozbory –
 OSV
zaměřeno na opakování
 Poznávání a
upevňování učiva ze všech
rozvoj vlastní
jazykovědných disciplín
osobnosti (1./5.
pravopisná cvičení a diktáty –
ročník změna
obtížné jevy a nejčastější
učebního stylu;
odchylky od základních principů
maturitní
českého pravopisu
ročník
individualizace
uzavřené a otevřené testové úlohy
učebního stylu)
při práci s textem
 INT
práce s různými typy slovníků,
encyklopedií, učebnic a

pracovních listů
 OSV
racionální studium textů –
 Seberegulace,
techniky a metody zpracování
organizační
informací (klíčová slova, osnova,
dovednosti a
výpisky, výtah, anotace,
efektivní řešení
resumé…)
problémů

Školní výstup - žák:

Učivo:

 efektivně a samostatně využívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie, internet)
 pořizuje z textu výpisky, zpracovává
výtahy a konspekty
 ovládá pravidla českého pravopisu
 posoudí jazykovou a stylovou
vhodnost syntaktické výstavby textu a
jeho částí
 orientuje se v základní metodice
jazykových didaktických testů a
jazykové práce s textem









(zejm.
maturitní
ročník)
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Slohový výcvik
- průběžně

ŠVP

 v písemném i mluveném projevu volí
vhodné výrazové prostředky podle
jejich funkce a ve vztahu
ke sdělovacímu záměru, k dané
situaci, kontextu a adresátovi
 v mluveném i psaném projevu vhodně
využívá slohotvorné rozvrstvení
výrazových prostředků češtiny
 používá různé prostředky textového
navazování vedoucí ke zvýšení
srozumitelnosti, přehlednosti a
logické souvislosti sdělení

 slohová charakteristika
výrazových prostředků
 základní vlastnosti textů – zejm.
koherence (navazování,
odkazování, tematická
posloupnost)
 principy výstavby a členění textů
– signály členění, odstavec a
další jednotky
 vzájemné vztahy textů
(intertextovost)
 realizace funkčních stylů v
textech
 nácvik souvislých mluvených
projevů
 stylizační cvičení, volné psaní
 domácí slohové práce a školní
kompozice

 INT

Volba konkrétních textů k jazykovému a slohovému výcviku a jejich časové začlenění do výuky je plně
v kompetenci jednotlivých vyučujících. Přihlížet budeme k nácviku testových a slohových situací ve vztahu
k potřebám tzv. nové maturity. Ve školních výstupech je proto mj. integrován Katalog požadavků maturitní
zkoušky z ČJL pro základní úroveň obtížnosti.
V průběhu odpovídajících ročníků osmiletého i čtyřletého studia budou zopakovány a aktivně upevněny
všechny základní slohové útvary, s nimiž se studenti seznámili na základní škole nebo v nižším stupni
víceletého studia. Jde zejména o vypravování a dopis (1.ročník/kvinta), popis a publicistické útvary
(2.ročník/sexta), výklad, úvahu a administrativní útvary (3.ročník/septima), životopis a rozvinutou
charakteristiku (4.ročník/oktáva). Přičlenění slohových útvarů k ročníkům je pouze doporučením – vždy záleží
na volbě vyučujícího, který může postupovat podle potřeb konkrétních třídních kolektivů.

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
kvinta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Základy
literární vědy
(doplnění
k učivu
z kvarty)

 rozliší umělecký text od
neuměleckého a nalezne jevy, které
činí text uměleckým
 postihne smysl textu
 objasní rozdíly mezi fikčním a
reálným světem (od mýtů – viz
kvarta)
 vysvětlí, jakým způsobem se reálný
svět promítá do literárního textu a
jaký vliv může mít svět fikce na
myšlení a jednání reálných lidí
 učí se rozlišovat a specifikovat
jednotky vyprávění (časoprostor,
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich
funkci a účinek na čtenáře (od eposů
a legend – viz kvarta)

(PT, TO, INT,
PRO)

 literatura a její funkce
 MEV
 literární teorie, historie a kritika,  Média a
poetika
mediální
produkce
 interdisciplinárnost literární vědy
(knihovny)
 plány literárního díla (dále viz
 EX
průběžně)
 doporučená četba (viz průběžně)
 Uživatelé
 INT
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Vývoj literatury
v kontextu
dobového
myšlení, kultury
a literatury
(dále
„Kontext“)

Česká literatura
humanismu a
renesance

Barokní
literatura

Literatura
klasicismus a
osvícenství,
preromantismus

České národní
obrození (ČNO)

Literatura 1.
poloviny 19.
století –
romantismus

ŠVP

 vnímá a vysvětluje specifičnost
vývoje české literatury a vyloží její
postavení v kontextu literatury
světové – vzájemná inspirace,
příbuznost, odlišnosti a jejich
příčiny (průběžně od středověku – viz
kvarta)
 interpretuje vybraná literární díla od
renesance po romantismus a nalézá
jejich nadčasový myšlenkový odkaz
(včetně autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury do poloviny 19. století
 porovnává proměny životní filozofie
od renesance po romantismus a
nalézá je v literárních textech
 chápe přínos české literatury a
kultury reformačnímu evropskému
hnutí
 rozumí pojmům renesanční člověk a
renesanční ideál vzdělanosti
 na příkladech barokní literatury
porovnává vztah člověka k bohu, ke
světu i k sobě samému
 vnímá přínos české barokní literatury
především v oblasti evropského
vzdělání a školství
 porovnává myšlenky klasicismu,
osvícenství a preromantismu a
posoudí vliv osvícenství na české
národní obrození
 uvědomuje si význam
encyklopedistů pro další vývoj
evropské filozofie, kultury a
literatury
 orientuje se v počátcích moderní
české literatury na přelomu 18. a 19.
století
 identifikuje vztah české obrozenecké
literatury k předchozím tradicím
české kultury a literatury a
k evropskému kulturnímu kontextu
 uvádí typické projevy romantického
životního pocitu a identifikuje jeho
literární ztvárnění specifickými
uměleckými prostředky
 porovnává specifika světového a
českého romantismu v dílech
různých autorů (se zřetelem
k různým typům českého
romantismu)

 periodizace literatury a její
funkce
 kontext české a světové literatury
(průběžně od středověku – viz
kvarta)
 tematický a výrazový přínos
velkých autorských osobností
(průběžně ve všech ročnících)
 literární směry a hnutí (průběžně
od českého národního obrození a
romantismu)

 postavení české kultury a
literatury v evropském kontextu
15. a 16. století
 česká humanistická literatura
 literární činnost jednoty bratrské





barokní kultura
žánry barokní literatury
evropská barokní literatura
česká barokní literatura

 klasicistní kultura a filozofie
osvícenství – encyklopedisté
 klasicistní a osvícenské žánry
 evropská literatura 17. a 18.
století
 preromantismus
 vliv osvícenství na obrozenecké
snahy v českých zemích
 evropský kontext, panslavismus
 domácí společenské předpoklady
ČNO
 fáze a literární oblasti ČNO,
významné literární osobnosti
 od vědecké ke krásné literatuře
v češtině, ohlasy
 ČNO jako všenárodní hnutí, vliv
divadla
 romantický životní pocit a jeho
odraz v dobové kultuře,
romantický hrdina
 žánry období romantismu
 evropská romantická literatura
 česká romantická literatura
 česká literatura a první
realistické tendence
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 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
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Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
sexta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
„Kontext“

Světová
literatura od
50. do 80. let
19. století

 rozliší velké literární (umělecké)
směry 19. století a dokáže je
charakterizovat
 interpretuje vybraná literární díla od
realismu po 1. světovou válku a
nalézá jejich nadčasový myšlenkový
odkaz (včetně autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury od poloviny 19. století do 1.
světové války
 charakterizuje realistického a
naturalistického hrdinu ve srovnání
s hrdinou romantickým
 vysvětlí pojmy typizace a determinace
 v kontextu se světovou literaturu
odvodí specifika českého realismu a
naturalismu
 interpretuje první výrazné literární
vlivy ze zámoří


Česká
literatura od
50. do 80. let
19. století





Umělecká
moderna a
literatura
přelomu 19. a
20. století






 literární směry a hnutí
(pokračování)

 pozitivistický vztah k realitě a
jeho odraz v dobové kultuře
 realismus a realistický hrdina
 naturalismus a společenská a
biologická determinace
 realistické literární žánry
 evropská realistická literatura
 evropská naturalistická literatura
 první výrazné literární vlivy ze
zámoří
vnímá soupeření i vzájemnou
 česká literatura od májovců po
spolupráci literárních „škol“ v české
realisty
literatuře 2. poloviny 19. století,
 literární „školy“ a soupeření
dokáže je identifikovat v textech
národních a kosmopolitních
chápe divadlo jako specifický způsob
ideálů v české kultuře
výkladu světa a jeho úlohu ve
 žánrové a tematické bohatství
formování novodobé české národní
české literatury 2. poloviny 19.
kultury (Národní divadlo)
století
 zlatá doba českého divadla
vnímá důvody a důsledky různých
 subjektivizace vztahu k realitě a
interpretací téhož textu; vysvětlí je,
její odraz v umění a literatuře
porovná a zhodnotí
 negace tradičních uměleckých
odhalí eventuální dezinterpretace
hodnot, inovace žánrů, volný verš
textu
 umělecké směry a hnutí ve
orientuje se ve vzniku a vzájemném
světové literatuře do první
vlivu řady nových uměleckých směrů
světové války, nástup avantgardy
od literární moderny po avantgardu
 umělecká moderna a česká
jednotlivé směry identifikuje z textu a
literatura a kultura, od České
charakterizuje je
moderny ke generaci buřičů
doplní si znalosti ze základů teorie
verše o prostředky a metody moderní
poezie (zejm. volný verš, asociace,
náhoda, kaligrafie)
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(PT, TO, INT,
PRO)

 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT

 MEV
 Uživatelé
 INT

 MUV
 Psychosociální
aspekty
interkulturality
 EX

 OSV
 Sociální
komunikace
 (tvořivá
komunikace)
 INT
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Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
septima osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
„Kontext“

Světová
literatura do
roku 1945

Česká
literatura do
roku 1945

Text a
intertextovost

 rozliší velké literární (umělecké)
směry první poloviny 20. století a
dokáže je charakterizovat
 interpretuje vybraná literární díla
první poloviny 20. století a nalézá
jejich nadčasový myšlenkový odkaz
(včetně autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury první poloviny 20. století

 rozlišuje různé žánrové inovace
poezie, prózy a dramatu ve vztahu
k novým uměleckým směrům i
k tradici

 chápe proměny české literatury a
kultury na pozadí společenskopolitických změn po 1. světové válce
 interpretuje díla meziválečných
českých spisovatelů jako pevnou
součást české kulturní tradice i
světového literárního dědictví
 vnímá výrazný myšlenkový přínos
české literatury v boji proti válce a
fašismu
 charakterizuje cestu českého divadla
od kamenných scén k různým typům
dramatické avantgardy

 učí se rozlišovat texty spadající do
oblasti tzv. literatury vážné, středního
proudu a literárního braku; svůj názor
argumentačně podpoří
 identifikuje využití jednoho textu
v textu jiném a objasní jeho funkci a
účinek na čtenáře

(PT, TO, INT,
PRO)

 literární směry a hnutí
(pokračování)

 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT

 básnická avantgarda,
surrealismus
 próza a drama tradičního proudu,
žánrové obohacení realistických
tendencí
 modernismus v próze a dramatu,
nové žánry a formální postupy
 rostoucí obliba a vliv americké
literatury v Evropě
 počátky kinematografie
 vznik Československa a změna
kulturního klimatu
 směry a hnutí v české poezii mezi
světovými válkami, Devětsil
 generační, žánrové a tematické
bohatství české prózy mezi
světovými válkami
 od kamenných divadel po českou
divadelní avantgardu,
Osvobozené divadlo
 film a kinematografie
 česká literatura na cestě do
Evropy a světa
 česká literatura v boji proti válce
a fašismu
 problematika širších kontextů
literárního díla
 mezitextové navazování a
mezitextová komunikace – motto,
citát, aluze

 MUV
 Psychosociální
aspekty
interkulturality
 EX
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 MUV
 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů
 INT

 MEV
 Uživatelé
 INT
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Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
oktáva osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
„Kontext“

Světová
literatura 2.
poloviny 20.
století

Česká
literatura 2.
poloviny 20.
století

 vystihne podstatné rysy základních
period vývoje české i světové
literatury a významných uměleckých
směrů
 uvede jejich představitele a
charakterizuje a interpretuje jejich
přínos pro vývoj literatury a
literárního myšlení
 rozliší velké literární (umělecké)
směry 2. poloviny 20. a počátku 21.
století a dokáže je charakterizovat
 interpretuje vybraná literární díla
daného období a nalézá jejich
nadčasový myšlenkový odkaz (včetně
autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury daného období
 dokládá rozporuplnost světa po 2.
světové válce na dílech světových i
českých autorů
 všímá si výběru témat a rušení hranic
mezi jednotlivými žánry a druhy
umění
 hledá odpověď na úlohu a postavení
člověka v (post)moderní společnosti
 orientuje se v kontaktech světových a
českých umělců v různých etapách
poválečného vývoje






Česká kultura
a literatura na
počátku

nového
tisíciletí


Text a
intertextovost

 vývoj literárních druhů a žánrů
s důrazem na moderní literaturu
 literární směry a hnutí
(pokračování)
 opakování základních period
vývoje české a světové literatury
(ve vztahu k maturitní zkoušce)

 tematické a formální
rozrůzňování a obohacování
poezie, prózy i dramatu
 kulturní a filozofické směry a
hnutí v literatuře
 vzájemné prolínání útvarů, druhů
a žánrů v moderní literatuře,
stírání zažitých tematických,
kompozičních i jazykových
hranic
 literatura a moderní média
 literatura a globální témata,
odcizení člověka v moderní
společnosti
 kontakt světových tvůrců
s českou a slovenskou kulturou
 periodizace českého kulturního
poválečného vývoje
 česká literatura a prožitek války
 schematismus a dogmatismus 50.
let a literární reakce na něj
 nové tendence 60. let – zpívaná
chápe proměny české literatury a
poezie, baladizace prózy,
kultury na pozadí společenskoabsurdní drama, nová filmová
politických změn po 2. světové válce
vlna
hledá a dokládá příklady tzv. „čtení
 podoby a možnosti české
mezi řádky“ jako uměleckého postupu
literatury a kultury v době tzv.
typického pro českou kulturu 50. – 80.
normalizace, čtení mezi řádky
let 20. století; uvádí příčiny tohoto
 proměna doby, kultury a české
jevu
literatury v 90. letech 20. století,
odhaluje vzájemný vztah různých
návrat literárních emigrantů
médií a literární (umělecké) tvorby
 česká literatura a moderní média
 postavení (úspěchy) současné
porovnává českou kulturu a literaturu
české kultury a literatury
posledních 20 let s dobou před rokem
v evropském a světovém kontextu
1989
 proměny témat a forem
aktivně vyhledává úspěchy současné
literárního vyjádření, vliv
české kultury a literatury v evropském
postmoderny
a světovém kontextu a dokáže je
interpretovat
při interpretaci literárního textu ve
 žánry založené na mezitextovém
všech jeho kontextech uplatňuje
navazování – parodie, travestie,
prohloubené znalosti o struktuře
plagiát
literárního textu, literárních žánrech a  hraniční rysy textu – přemluva,
literárněvědných termínech
doslov, ilustrace, obálka
 autorský komentář, recenze

(PT, TO, INT,
PRO)

 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT
 MEV
 Média a
mediální
produkce
 EX

 MUV
 Psychosociální
aspekty
interkulturality
 INT

V kvintě až oktávě osmiletého studia budou realizovány průběžné literární aktivity, a to rámcově v následujícím
rozsahu:
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Téma:
Literární
aktivity –
průběžně

ŠVP

Školní výstup - žák:

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 tvořivě využívá informací z odborné
literatury, internetu, tisku a dalších
zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje
 získané schopnosti a dovednosti
tvořivě využívá v produktivních
činnostech rozvíjejících individuální
styl
 na konkrétních případech popíše
specifické prostředky básnického
jazyka a objasní jejich funkci v textu
 rozezná typy promluv a vyprávěcí
způsoby a posoudí jejich funkci
v konkrétním textu
 rozlišuje základní literární druhy a
žánry
 interpretuje jednotlivé plány
literárního díla (v kratších i delších
textech) včetně mezitextové
komparace
 ústně i písemně formuluje dojmy ze
své četby a návštěv kulturních akcí
 ústně i písemně formuluje názory na
umělecká díla (četba, film, divadlo,
výtvarné umění, hudba…)
 samostatně interpretuje dramatické,
filmové a televizní zpracování
literárních děl

 interpretace textů – metody:
interpretační postupy a konvence,
význam a smysl, popis, analýza,
výklad
 vlastní interpretace textů:
čtenářské kompetence,
interpretace a přeinterpretace
 prostředky výstavby literárního
díla: tropy, figury; rytmus, rým a
zvukové prostředky poezie;
monolog a dialog; přímá,
nepřímá, nevlastní přímá a
polopřímá řeč; typy kompozice;
motiv a téma
 zážitky z literárních děl: osobní
záznamy, anotace, kritika,
polemiky
 text a intertextovost: autorský
komentář, recenze
 aktuální problémy kultury a
literatury
 odraz starších probíraných látek
v moderní literatuře a kultuře
 vlastní literární pokusy studentů,
volné psaní
 literární a kulturní exkurze

 OSV
 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
 KURZ
(Lihivy)
 - pouze v 7.
ročníku – výběr
 Spolupráce a
soutěž
 PRO 1
(Divadelní
festival), PRO
2 (Den poezie,
event. Literární
den)
 - ve všech
ročnících
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 (Toulky
Prahou)
 - v 5.-7.
ročníku

Volba konkrétních období, autorů a textů k literárním aktivitám je plně v kompetenci jednotlivých vyučujících.
Přednostní zřetel může být brán na interpretační práci s tituly ze školního kánonu k tzv. nové maturitě. Ve
školních výstupech je proto mj. integrován Katalog požadavků maturitní zkoušky z ČJL pro základní úroveň
obtížnosti.

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Základy
literární vědy

 rozliší umělecký text od
neuměleckého a nalezne jevy, které
činí text uměleckým
 postihne smysl textu
 objasní rozdíly mezi fikčním a
reálným světem (od mýtů)
 vysvětlí, jakým způsobem se reálný
svět promítá do literárního textu a
jaký vliv může mít svět fikce na
myšlení a jednání reálných lidí
 učí se rozlišovat a specifikovat
jednotky vyprávění (časoprostor,
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich
funkci a účinek na čtenáře (od eposů
a legend)

(PT, TO, INT,
PRO)

 literatura a její funkce
 MEV
 literární teorie, historie a kritika,  Média a
poetika
mediální
produkce
 interdisciplinárnost literární vědy
(knihovny)
 plány literárního díla – základní
 EX
poučení (dále viz průběžně)
 doporučená četba (viz průběžně)
 Uživatelé
 INT
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ŠVP

 periodizace literatury a její
Vývoj literatury  vnímá a vysvětluje specifičnost
vývoje
české
literatury
a
vyloží
její
funkce
v kontextu
postavení v kontextu literatury
 kontext české a světové literatury
dobového
světové – vzájemná inspirace,
(průběžně od středověku)
myšlení, kultury příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny  tematický a výrazový přínos
a literatury
(průběžně od středověku)
velkých autorských osobností
 interpretuje vybraná literární díla od
(dále
(průběžně ve všech ročnících)
starověku po klasicismus a nalézá
„Kontext“)

Starověká
literatura

jejich nadčasový myšlenkový odkaz
(včetně autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury do konce 18. století
 chápe antiku jako kulturní základ
evropské vzdělanosti

Středověká
literatura

 porovnává proměny životní filozofie
od středověku po klasicismus a
nalézá je v literárních textech
 charakterizuje počátky slovanské
písemné kulturní tradice na našem
území

Literatura
humanismu a
renesance
Barokní
literatura

Literatura
klasicismus a
osvícenství,
preromantismus

 chápe přínos české literatury a
kultury reformačnímu evropskému
hnutí
 rozumí pojmům renesanční člověk a
renesanční ideál vzdělanosti
 na příkladech barokní literatury
porovnává vztah člověka k bohu, ke
světu i k sobě samému

 starověká kultura
 žánry starověké literatury
 nejstarší mimoevropská
literatura, bible
 antické základy evropské
literatury

 středověká kultura
 žánry středověké literatury,
literatura duchovní a světská
 stěžejní díla evropské středověké
literatury
 česká středověká literatura od
Velké Moravy do 15. století
 humanistické myšlení a
renesanční kultura
 žánry renesanční literatury
 evropská renesanční literatura
 česká humanistická literatura




 vnímá přínos české barokní literatury 
především v oblasti evropského
vzdělání a školství

 porovnává myšlenky klasicismu,
osvícenství a preromantismu a
posoudí vliv osvícenství na české
národní obrození
 uvědomuje si význam encyklopedistů
pro další vývoj evropské filozofie,
kultury a literatury

barokní kultura
žánry barokní literatury
evropská barokní literatura
česká barokní literatura

 klasicistní kultura a filozofie
osvícenství – encyklopedisté
 klasicistní a osvícenské žánry
 evropská literatura 17. a 18.
století
 preromantismus
 vliv osvícenství na obrozenecké
snahy v českých zemích
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 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT
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Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
„Kontext“

 rozliší velké literární (umělecké)
směry 19. století a dokáže je
charakterizovat
 interpretuje vybraná literární díla od
preromantismu po uměleckou
modernu a nalézá jejich nadčasový
myšlenkový odkaz (včetně
autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury 19. století

České národní
obrození
(ČNO)



Literatura 1.
poloviny 19.
století –
romantismus



Literatura od
50. do 80. let
19. století





 literární směry a hnutí (průběžně
od českého národního obrození
romantismu)

 domácí společenské předpoklady
ČNO
orientuje se v počátcích moderní

evropský kontext, panslavismus
české literatury na přelomu 18. a 19.

fáze a literární oblasti ČNO,
století
významné osobnosti
identifikuje vztah české obrozenecké

od vědecké ke krásné literatuře
literatury k předchozím tradicím
v češtině, ohlasy
české kultury a literatury a

ČNO jako všenárodní hnutí, vliv
k evropskému kulturnímu kontextu
divadla
 romantický životní pocit a jeho
odraz v dobové kultuře,
uvádí typické projevy romantického
romantický hrdina
životního pocitu a identifikuje jeho
 žánry období romantismu
literární ztvárnění specifickými
uměleckými prostředky
 evropská romantická literatura
porovnává specifika světového a
 česká romantická literatura
českého romantismu v dílech různých  česká literatura a první realistické
autorů (se zřetelem k různým typům
tendence
českého romantismu)

 charakterizuje realistického a
naturalistického hrdinu ve srovnání
s hrdinou romantickým
 vysvětlí pojmy typizace a
determinace
 v kontextu se světovou literaturu
odvodí specifika českého realismu a
naturalismu
 interpretuje první výrazné literární
vlivy ze zámoří

 vnímá soupeření i vzájemnou
spolupráci literárních „škol“ v české
literatuře 2. poloviny 19. století,
dokáže je identifikovat v textech
 chápe divadlo jako specifický způsob
výkladu světa a jeho úlohu ve
formování novodobé české národní
kultury (Národní divadlo)

 pozitivistický vztah k realitě a
jeho odraz v dobové kultuře
 realismus a realistický hrdina
 naturalismus a biologická a
společenská determinace
 realistické literární žánry
 evropská realistická a
naturalistická literatura
 první výrazné literární vlivy ze
zámoří

 česká literatura od májovců po
realisty, literární „školy“ a
soupeření národních a
kosmopolitních ideálů v kultuře
 žánrové a tematické bohatství
české literatury 2. poloviny 19.
století
 zlatá doba českého divadla
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(PT, TO, INT,
PRO)

 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT

 OSV
 Sociální
komunikace
 (tvořivá
komunikace)
 INT

 MEV
 Uživatelé
 INT

 MUV
 Psychosociální
aspekty
interkulturality
 EX
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Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
„Kontext“

Umělecká
moderna a
literatura
přelomu 19. a
20. století

Světová
literatura do
roku 1945

Česká
literatura do
roku 1945

Text a
intertextovost

 rozliší velké literární (umělecké)
směry konce 19. a 1. poloviny 20.
století a dokáže je charakterizovat
 interpretuje vybraná literární díla
daného období a nalézá jejich
nadčasový myšlenkový odkaz (včetně
autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury daného období
 vnímá důvody a důsledky různých
interpretací téhož textu; vysvětlí je,
porovná a zhodnotí
 odhalí eventuální dezinterpretace
textu
 orientuje se ve vzniku a vzájemném
vlivu řady nových uměleckých směrů
od literární moderny po avantgardu
 jednotlivé směry identifikuje z textu a
charakterizuje je
 doplní si znalosti ze základů teorie
verše o prostředky a metody moderní
poezie (zejm. volný verš, asociace,
náhoda, kaligrafie)

 literární směry a hnutí
(pokračování)

 subjektivizace vztahu k realitě a
její odraz v umění a literatuře
 negace tradičních uměleckých
hodnot, inovace žánrů, volný verš
 umělecké směry a hnutí ve
světové literatuře do první
světové války, nástup avantgardy
 umělecká moderna a česká
literatura a kultura, od České
moderny ke generaci buřičů
 básnická avantgarda,
surrealismus
 próza a drama tradičního proudu,
žánrové obohacení realistických
tendencí
 rozlišuje různé žánrové inovace prózy  modernismus v próze a dramatu,
a dramatu ve vztahu k novým
nové žánry a formální postupy
uměleckým směrům i k tradici
 rostoucí obliba a vliv americké
literatury v Evropě
 počátky kinematografie
 chápe proměny české literatury a
 vznik Československa a změna
kultury na pozadí společenskokulturního klimatu
politických změn po 1. světové válce  směry a hnutí v české poezii mezi
 interpretuje díla meziválečných
světovými válkami, Devětsil
českých spisovatelů jako pevnou
 generační, žánrové a tematické
součást české kulturní tradice i
bohatství české prózy mezi
světového literárního dědictví
světovými válkami
 vnímá výrazný myšlenkový přínos
 od kamenných divadel po českou
české literatury v boji proti válce a
divadelní avantgardu –
fašismu
Osvobozené divadlo, film
 charakterizuje cestu českého divadla
 česká literatura na cestě do
od kamenných scén k různým typům
Evropy a světa
dramatické avantgardy
 česká literatura v boji proti válce
a fašismu
 učí se rozlišovat texty spadající do
oblasti tzv. literatury vážné, středního
proudu a literárního braku; svůj názor
argumentačně podpoří
 identifikuje využití jednoho textu
v textu jiném a objasní jeho funkci a
účinek na čtenáře

(PT, TO, INT,
PRO)

 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT

 MUV
 Psychosociální
aspekty
interkulturality
 EX

 MUV
 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů
 INT

 problematika širších kontextů
 MEV
literárního díla
 Uživatelé
 mezitextové navazování a
 INT
mezitextová komunikace – motto,
citát, aluze
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Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERAUTRA – LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
Ročník:
čtvrtý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
„Kontext“

Světová
literatura 2.
poloviny 20.
století

Česká
literatura 2.
poloviny 20.
století

 vystihne podstatné rysy základních
period vývoje české i světové
literatury a významných uměleckých
směrů
 uvede jejich představitele a
charakterizuje a interpretuje jejich
přínos pro vývoj literatury a
literárního myšlení
 rozliší velké literární (umělecké)
směry 2. poloviny 20. a počátku 21.
století a dokáže je charakterizovat
 interpretuje vybraná literární díla
daného období a nalézá jejich
nadčasový myšlenkový odkaz (včetně
autorských osobností)
 vnímá proměnu obsahového a
formálního bohatství světové i české
literatury daného období
 dokládá rozporuplnost světa po 2.
světové válce na dílech světových i
českých autorů
 všímá si výběru témat a rušení hranic
mezi jednotlivými žánry a druhy
umění
 hledá odpověď na úlohu a postavení
člověka v (post)moderní společnosti
 orientuje se v kontaktech světových a
českých umělců v různých etapách
poválečného vývoje






Česká kultura
a literatura na
počátku

nového
tisíciletí


Text a
intertextovost

 vývoj literárních druhů a žánrů
s důrazem na moderní literaturu
 literární směry a hnutí
(pokračování)
 opakování základních period
vývoje české a světové literatury
(ve vztahu k maturitní zkoušce)

 tematické a formální
rozrůzňování a obohacování
poezie, prózy i dramatu
 kulturní a filozofické směry a
hnutí v literatuře
 vzájemné prolínání útvarů, druhů
a žánrů v moderní literatuře,
stírání zažitých tematických,
kompozičních i jazykových
hranic
 literatura a moderní média
 literatura a globální témata,
odcizení člověka v moderní
společnosti
 kontakt světových tvůrců
s českou a slovenskou kulturou
 periodizace českého kulturního
poválečného vývoje
 česká literatura a prožitek války
 schematismus a dogmatismus 50.
let a literární reakce na něj
 nové tendence 60. let – zpívaná
chápe proměny české literatury a
poezie, baladizace prózy,
kultury na pozadí společenskoabsurdní drama, nová filmová
politických změn po 2. světové válce
vlna
hledá a dokládá příklady tzv. „čtení
 podoby a možnosti literatury a
mezi řádky“ jako uměleckého postupu
kultury v době tzv. normalizace,
typického pro českou kulturu 50. – 80.
čtení mezi řádky
let 20. století; uvádí příčiny tohoto
 proměna doby, kultury a
jevu
literatury v 90. letech, návrat
odhaluje vzájemný vztah různých
literárních emigrantů
médií a literární (umělecké) tvorby
 česká literatura a moderní média
 postavení (úspěchy) současné
porovnává českou kulturu a literaturu
české kultury a literatury
posledních 20 let s dobou před rokem
v evropském a světovém kontextu
1989
 proměny témat a forem
aktivně vyhledává úspěchy současné
literárního vyjádření, vliv
české kultury a literatury v evropském
postmoderny
a světovém kontextu a dokáže je
interpretovat
při interpretaci literárního textu ve
 žánry založené na mezitextovém
všech jeho kontextech uplatňuje
navazování – parodie, travestie,
prohloubené znalosti o struktuře
plagiát
literárního textu, literárních žánrech a  hraniční rysy textu – přemluva,
literárněvědných termínech
doslov, ilustrace, obálka
 autorský komentář, recenze

(PT, TO, INT,
PRO)

 MEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 Žijeme
v Evropě
 INT
 MEV
 Média a
mediální
produkce
 EX

 MUV
 Psychosociální
aspekty
interkulturality
 INT





Ve všech ročnících čtyřletého studia budou realizovány průběžné literární aktivity, a to rámcově v následujícím
rozsahu:
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aktivity –
průběžně
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Školní výstup - žák:

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 tvořivě využívá informací z odborné
literatury, internetu, tisku a dalších
zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje
 získané schopnosti a dovednosti
tvořivě využívá v produktivních
činnostech rozvíjejících individuální
styl
 na konkrétních případech popíše
specifické prostředky básnického
jazyka a objasní jejich funkci v textu
 rozezná typy promluv a vyprávěcí
způsoby a posoudí jejich funkci
v konkrétním textu
 rozlišuje základní literární druhy a
žánry
 interpretuje jednotlivé plány
literárního díla (v kratších i delších
textech) včetně mezitextové
komparace
 ústně i písemně formuluje dojmy ze
své četby a návštěv kulturních akcí
 ústně i písemně formuluje názory na
umělecká díla (četba, film, divadlo,
výtvarné umění, hudba…)
 samostatně interpretuje dramatické,
filmové a televizní zpracování
literárních děl

 interpretace textů – metody:
interpretační postupy a konvence,
význam a smysl, popis, analýza,
výklad
 vlastní interpretace textů:
čtenářské kompetence,
interpretace a přeinterpretace
 prostředky výstavby literárního
díla: tropy, figury; rytmus, rým a
zvukové prostředky poezie;
monolog a dialog; přímá,
nepřímá, nevlastní přímá a
polopřímá řeč; typy kompozice;
motiv a téma
 zážitky z literárních děl: osobní
záznamy, anotace, kritika,
polemiky
 text a intertextovost: autorský
komentář, recenze
 aktuální problémy kultury a
literatury
 odraz starších probíraných látek
v moderní literatuře a kultuře
 vlastní literární pokusy studentů,
volné psaní
 literární a kulturní exkurze

 OSV
 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
 KURZ
(Lihivy)
 - pouze ve 3.
ročníku – výběr
 Spolupráce a
soutěž
 PRO 1
(Divadelní
festival), PRO
2 (Den poezie,
event. Literární
den)
 - ve všech
ročnících
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 (Toulky
Prahou)
 - v 1.-3.
ročníku

Volba konkrétních období, autorů a textů k literárním aktivitám je plně v kompetenci jednotlivých vyučujících.
Přednostní zřetel může být brán na interpretační práci s tituly ze školního kánonu k tzv. nové maturitě. Ve
školních výstupech je proto mj. integrován Katalog požadavků maturitní zkoušky z ČJL pro základní úroveň
obtížnosti.

6.2.2.

Vyučovací předmět: MATEMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět MATEMATIKA vychází ze vzdělávacího oboru
matematika. v RVP ZV. Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a
prostorových vztahů reálného světa, napomáhá rozvoji analytického a abstraktního myšlení, rozvoji logického
myšlení a úsudku.
Předmět matematika úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově
souvisí. Jedná se zejména o tyto předměty:
 fyzika
 chemie
 biologie
Obsahové vymezení předmětu:
Do obsahu matematiky jsou na gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
2. Mediální výchova Mediální produkty a jejich významy
3. Osobnostní a sociální výchova Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Časové a organizační vymezení předmětu:
Matematika se vyučuje ve všech čtyřech ročnících
Celkem

16 hodin,

5, 4, 4, 3 hod/týden
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Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
Učitel
● Učitel uspořádává učivo v čase, respektuje návaznost a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné zatížení žáků
během školního roku
● vytváří a podporuje ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci
● systematicky oceňuje dobrou práci žáků – přesnost vytrvalost, netoleruje ledabylost a malou snahu

● poskytuje podporu nadaným žákům při účasti v matematických soutěžích (MO, KLOKAN, atd.)
● podporuje vytváření schopnosti učit se, kterou žáci využijí při studiu na VŠ
Kompetence k řešení problémů
●
●
●
●

vedle standardních metod vytváří příležitosti k investigativní a aplikační činnosti žáků
vede žáky k předvídání dalších kroků při řešení problému
poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení
vytváří příležitosti k prezentaci řešení problému

Kompetence komunikativní
●
●
●
●
●

vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, věcně a srozumitelně a totéž vyžaduje od žáků
důsledně vede žáky k užívání specifického symbolického jazyka matematiky
vede žáky k logické a přesné argumentaci
využívá matematický software, internet atd.
rozvíjí grafické dovednosti žáků

Kompetence sociální a personální
● organizuje činnost žáků
● oceňuje projevy úcty k práci druhých
Kompetence občanské
● podporuje a vyžaduje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu
● vede žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných
Kompetence k podnikavosti
● žák pro dosažení svého cíle zvažuje různé cesty a dokáže se rozhodnout pro jednu z nich
● žák dokáže plánovat, definovat priority
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Vyučovací předmět Matematika
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT, PRO)
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 OSV (Seberegulace,
I. Základní
organizační dovednosti,
poznatky
řešení problémů
z matematiky
 Základní pojem, definice,
Úvod –
axiom, věta
matematika
jako exaktní
věda
 vysvětlí vztahy mezi číselnými  číslo, proměnná
Číselné obory
obory N, Z, Q, R
 odhaduje výsledky
numerických výpočtů a
efektivně je provádí, účelně
využívá kalkulátor

Množiny

Výroky

Elementární
teorie čísel

Algebraické
výrazy

 obecný a existenční
kvantifikátor
 číselné obory N, Z, Q, R
 přirozená, celá, racionální,
iracionální, reálná čísla
 operace v číselných obor.
 absolutní hodnota
reálného čísla
 množiny, základní vztahy
mezi množinami, základní
operace s množinami,
grafické znázornění
množin - Vennovy
diagramy, intervaly

 zapisuje a určí množinu
výčtem prvků,
charakteristickou vlastností a
množinovými operacemi
 rozlišuje a zdůvodňuje vztah
inkluze a rovnosti množin
 určuje sjednocení, průnik,
rozdíl množin, doplněk
množiny v množině
 množiny využívá při řešení
úloh
 operuje s intervaly
 rozezná, kdy je věta výrok, a
 výroky, pravdivostní
určí pravdivostní hodnotu
hodnota výroků, základní
výroku
logické spojky
(negace,konjunkce,
 užívá výroky obsahující slova
disjunkce,
implikace,
každý, žádný, aspoň, právě,
ekvivalence),
složené
nejvýše a neguje je
 užívá správně základní logické výroky, výrokové formule,
tautologie;
obměna
spojky a kvantifikátory
implikace
a
obrácená
 určí strukturu složeného
implikace
výroku
kvantifikované
výroky,
 přesně formuluje své myšlenky
negování výroků
a srozumitelně se vyjadřuje
 důkazy
 užívá vlastnosti dělitelnosti
 zápisy přirozených čísel,
přirozených čísel
dělitelnost (a dělí b, znaky
dělitelnosti, prvočísla a
čísla složená, největší
společný dělitel, nejmenší
společný násobek, čísla
soudělná a nesoudělná,)
 provádí operace s mocninami a  mocniny s přirozeným a
odmocninami,
celým exponentem
 upravuje číselné výrazy
 výrazy s proměnnou,
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Planimetrie
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 zapisuje a efektivně upravuje
výrazy s proměnnými
 rozkládá mnohočleny na
součin vytýkáním a užitím
vzorců
 dělí mnohočleny
 určuje definiční obor výrazů
 řeší lineární a kvadratické
rovnice, nerovnice a jejich
soustavy, v jednodušších
případech diskutuje řešitelnost
nebo počet řešení
 rozlišuje důsledkové a
ekvivalentní úpravy, zdůvodní,
kdy je zkouška nutnou součástí
řešení
 geometricky interpretuje
číselné, algebraické a funkční
vztahy, graficky znázorňuje
řešení rovnic, nerovnic a jejich
soustav
 analyzuje a řeší problémy, v
nichž aplikuje řešení lineárních
a kvadratických rovnic a jejich
soustav

 správně používá geometrické
pojmy
 zdůvodňuje a využívá
vlastnosti geometrických
útvarů v rovině, na základě
vlastností třídí geometrické
útvary
 využívá náčrt při řešení
rovinného problému
 řeší planimetrické problémy
motivované praxí

mnohočleny a operace s
nimi, lomené výrazy

 lineární rovnice a
 OSV (Seberegulace,
nerovnice
organizační
dovednosti, řešení
 kvadratická rovnice
problémů)
(diskriminant, vztahy
mezi kořeny a koeficienty,
rozklad kvadratického
trojčlenu, doplnění na
čtverec)
 kvadratická nerovnice
 rovnice a nerovnice v
součinovém a podílovém
tvaru
 rovnice a nerovnice s
absolutní hodnotou
 rovnice s neznámou ve
jmenovateli a pod
odmocninou
 lineární a kvadratická
rovnice s parametrem
 soustavy lineárních rovnic
a nerovnic
 Rovinné útvary
 OSV (Seberegulace,
organizační
 klasifikace rovinných
dovednosti, řešení
útvarů
problémů)
 polohové vlastnosti
rovinných útvarů
 metrické vlastnosti
rovinných útvarů
 dvojice úhlů (vedlejší,
vrcholové, souhlasné,
střídavé)
 trojúhelníky (klasifikace
trojúhelníků, vnitřní a
vnější úhly v trojúhelníku;
střední příčka, těžnice a
výška trojúhelníku;
shodnost a podobnost
trojúhelníků, Euklidovy
věty a Pythagorova věta)
 mnohoúhelníky
 čtyřúhelníky (klasifikace
čtyřúhelníků a jejich
vlastnosti)
 kružnice, kruh a jejich
části, úhly v kružnici;
Thaletova věta
 obvody a obsahy
rovinných útvarů
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 řeší polohové a nepolohové
konstrukční úlohy užitím množin
všech bodů dané vlastnosti,
diskutuje řešitelnost nebo počet
řešení konstrukční úlohy
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 Konstrukční úlohy
 množiny bodů dané
vlastnosti
 konstrukční úlohy

Vyučovací předmět Matematika
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT, PRO)
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 řeší polohové a nepolohové
 Zobrazení (pojem
 OSV (Seberegulace,
Shodná
konstrukční
úlohy
pomocí
shodných
zobrazení,
definiční
obor
a
organizační
a podobná
zobrazení a stejnolehlosti
obor hodnot zobrazení,
dovednosti, řešení
zobrazení
prosté zobrazení, inverzní a
problémů)
v rovině
složené zobrazení)


Funkce










Goniometrie a 
trigonometrie 







 shodná zobrazení: osová a
středová souměrnost,
posunutí, otočení, identita
 podobná zobrazení:
stejnolehlost
 konstrukční úlohy řešené
pomocí shodných a
podobných zobrazení
načrtne grafy elementárních funkcí (v  Funkce, obecné poznatky o
základním i posunutém tvaru) a určí
funkcích – pojem funkce,
jejich vlastnosti
definiční obor a obor
hodnot, graf funkce,
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
vlastnosti funkcí (parita,
studovaných funkcí
 monotónnost, omezenost,
využívá poznatky o funkcích při
extrémy, periodičnost)
řešení rovnic a nerovnic
 lineární funkce
při určování kvantitativních vztahů
aplikuje vztahy mezi hodnotami
 kvadratická funkce
exponenciálních a logaritmických
 funkce s absolutními
funkcí
hodnotami
modeluje závislosti reálných dějů
 lineární lomená funkce
pomocí známých funkcí
 mocninné funkce, mocniny
 inverzní funkce
 exponenciální a
logaritmické funkce
logaritmy, vlastnosti
logaritmů
řeší aplikační úlohy s využitím
 exponenciální a
poznatků o funkcích
logaritmické rovnice a
nerovnice
převádí míry úhlů
 oblouková míra a
orientovaný úhel
načrtne grafy goniometrických funkcí

goniometrické funkce
formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
goniometrických funkcí
 goniometrické vzorce
využívá efektivně kalkulátor a
 goniometrické rovnice a
matematický software
nerovnice
aplikuje základní goniometrické
 trigonometrie pravoúhlého
vzorce
a obecného trojúhelníku;
sinová a kosinová věta
využívá poznatky o funkcích k řešení
rovnic
korektně zapisuje množiny kořenů
rovnic
v úlohách početní geometrie aplikuje
funkční vztahy, trigonometrii a
úpravu výrazů
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 Mediální výchova
(mediální produkty a
jejich význam)

 Mediální výchova
(mediální produkty a
jejich význam)


 OSV (Seberegulace,
organizační
dovednosti, řešení
problémů)
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Vyučovací předmět Matematika
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:

Posloupnosti a
řady

Stereometrie

 vysvětlí rozdíl mezi posloupností a
reálnou funkcí reálné proměnné
 užívá správně vzorec pro n-tý člen a
rekurentní zadání posloupnosti
 formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
studovaných posloupností
 rozlišuje aritmetické a geometrické
posloupnosti a užívá pro ně správně
příslušné vzorce
 modeluje závislosti pomocí
posloupností
 řeší aplikační úlohy s využitím
poznatků o posloupnostech
 aplikuje exponenciální funkci a
geometrickou posloupnost ve
finanční matematice
 vysvětlí pojem limita posloupnosti
 zná základní věty o limitách
posloupností a umí je využít při
výpočtu limit posloupností
 rozlišuje konvergentní a divergentní
posloupnosti
 vysvětlí pojmy nekonečná řada a
součet nekonečné řady
 užívá symbolický zápis řady
 pomocí základních kritérií
konvergence určí chování
jednodušších řad
 pro nekonečnou geometrickou řadu
zná podmínku její konvergence a
umí určit její součet
 aplikuje poznatky o nekonečných
geometrických řadách při řešení
slovních úloh
 správně používá geometrické pojmy
 zdůvodňuje a využívá vlastnosti
geometrických útvarů v prostoru, na
základě vlastností třídí geometrické
útvary
 využívá náčrt při řešení prostorového
problému
 určuje vzájemnou polohu útvarů,
vzdálenosti a odchylky
 zobrazí ve volné rovnoběžné projekci
hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí
rovinný řez těchto těles nebo jejich
průnik s přímkou
 v úlohách početní geometrie aplikuje
funkční vztahy, trigonometrii a
úpravy výrazů, pracuje s
proměnnými a iracionálními čísly
 aplikuje poznatky z planimetrie ve
stereometrii
 aplikuje vzorce pro objemy a
povrchy těles

(PT, TO, INT,
PRO)

 Posloupnosti,definice
posloupnosti, různé způsoby
zadání posloupnosti (vzorcem pro
n-tý člen, rekurentně, grafem,
slovně, ev. tabulkou), vlastnosti
posloupnosti
 Aritmetická a geometrická
posloupnost, využití ve slovních
úlohách

 OSV

 Limita posloupnosti
 Konvergentní a divergentní
posloupnost

 OSV
(Seberegulace,
organizační
dovednosti,
řešení
problémů)

(Seberegulace,
organizační
dovednosti,
řešení
problémů)
 Mediální
výchova
(mediální
produkty a
jejich význam)

 Nekonečné řady, konvergentní a
divergentní řada

 Nekonečná geometrická řada a její
součet

 Základní stereometrické pojmy,
volné rovnoběžné promítání

 Mediální
výchova
(mediální
produkty a
jejich význam)

 Polohové vlastnosti bodů, přímek
a rovin v prostoru
 Metrické vztahy bodů, přímek a
rovin v prostoru

 Objemy a povrchy těles a jejich
částí
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 efektivně využívá kalkulátor
 aplikuje poznatky z planimetrie ve
stereometrii
 řeší slovní úlohy motivované praxí
 ovládá zavedení soustavy souřadnic
na přímce, v rovině a v prostoru
 ovládá operace s vektory
 vysvětlí geometrický význam operací
s vektory a využívá jich v analytické
geometrii
 užívá různé způsoby analytického
vyjádření přímky v rovině,
parametrické vyjádření přímky v
prostoru, parametrické a obecné
vyjádření roviny a rozumí
geometrickému významu koeficientů
 řeší analyticky polohové a metrické
úlohy o lineárních útvarech v rovině
a v prostoru
 využívá metod analytické geometrie
při řešení komplexních úloh a
problémů
 aplikuje poznatky z planimetrie a
stereometrie v analytické geometrii

 Soustava souřadnic
 Vzdálenost bodů, střed úsečky,
orientovaná úsečka a vektor,
souřadnice vektoru, velikost
vektoru, operace s vektory

 Rovnice přímky v rovině
 OSV
(parametrický tvar, obecná
(Seberegulace,
rovnice, směrnicový tvar, úsekový
organizační
tvar )
dovednosti,
řešení
 Vzájemná poloha přímek v rovině,
problémů)
odchylky, vzdálenosti
 Rovnice přímky v prostoru
(parametrický tvar ), rovnice
roviny v prostoru ( obecná
rovnice, úsekový tvar )
 Vzájemná poloha přímek a rovin
v prostoru, odchylky, vzdálenosti

Vyučovací předmět MATEMATIKA
Ročník:
oktáva osmiletého studia, čtvrtý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Kuželosečky

Kombinatorika,
pravděpodobnost
a statistika

organizační
dovednosti,
řešení
problémů)
 Mediální
výchova
(mediální
produkty a
jejich význam)

 užívá obecnou rovnici a středový
(ev.vrcholový) tvar rovnice
kružnice, elipsy, paraboly a
hyperboly
 z analytického vyjádření určí
charakteristické prvky kuželosečky
 využívá charakteristických vlastností
kuželoseček k jejich analytickému
vyjádření
 zdůvodňuje a aplikuje vlastnosti
kuželoseček
 využívá náčrt při řešení
geometrického problému
 rozlišuje analytické vyjádření útvaru
od zadání funkce předpisem
 užívá analytickou metodu k
vyšetřování množin bodů dané
vlastnosti a k řešení aplikačních úloh
 řeší analyticky úlohy o vzájemné
poloze přímky a kuželosečky
 určuje rovnice tečen k dané
kuželosečce
 aplikuje základní kombinatorická
pravidla (pravidlo součtu a součinu,
Dirichletův princip)
 upravuje výrazy s faktoriály a
kombinačními čísly
 řeší rovnice a nerovnice s faktoriály
a kombinačními čísly
 formuluje a ověřuje vlastnosti
kombinačních čísel a faktoriálů

 Kuželosečky:definice,
vlastnosti, analytické vyjádření

(PT, TO, INT,
PRO)

 OSV
(Seberegulace,
organizační
dovednosti,
řešení
problémů)

 Vzájemná poloha přímky a
kuželosečky
 Kombinatorika, základní pojmy  Mediální
a úvahy
výchova
(mediální
 Faktoriály a kombinační čísla
produkty a
jejich význam)
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 řeší reálné problémy s
kombinatorickým podtextem
(charakterizuje možné případy,
vytváří model pomocí
kombinatorických skupin a určuje
jejich počet)
 čte a zapisuje výrazy s indexy a
sumou
 aplikuje binomickou větu u
číselných výrazů a u výrazů
s proměnnými
 rozlišuje klasickou a statistickou
definici pravděpodobnosti
 využívá kombinatorické postupy při
výpočtu pravděpodobnosti

 Kombinace, variace, permutace
bez opakování
 Variace s opakováním


 diskutuje a kriticky zhodnotí
statistické informace a daná
statistická sdělení
 vytváří a vyhodnocuje závěry a
předpovědi na základě dat
 volí a využívá vhodné statistické
metody k analýze a zpracování dat
 užívá symbolický jazyk matematické
statistiky, pracuje s indexy
 Čte, interpretuje a vytváří tabulky,
diagramy a grafy
 vysvětlí souvislost komplexních a
reálných čísel
 ovládá operace s komplexními čísly
 v algebraickém a goniometrickém
tvaru
 při řešení úloh umí využít rovnosti
komplexních čísel
 vysvětlí vzájemné přiřazení
komplexních čísel a bodů Gaussovy
roviny, geometrický význam
 absolutní hodnoty a argumentu
komplexního čísla
 umí graficky sčítat, odčítat, násobit a
dělit komplexní čísla
 řeší kvadratické, binomické a
jednoduché algebraické rovnice v
oboru komplexních čísel

 Základní statistické pojmy,
třídění dat, charakteristiky
polohy

 Binomická věta

 Základní pojmy
pravděpodobnosti, definice
 Pravděpodobnost sjednocení,
průniku, doplňku jevů

 Mediální
výchova
(mediální
produkty a
jejich význam)

 Grafické zpracování dat, tabulky,
diagramy
 Komplexní čísla - algebraický a  OSV
goniometrický tvar komplexního
(Seberegulace,
čísla
organizační
dovednosti,
 Sčítání, odčítání, násobení,
řešení
dělení komplexních čísel
problémů)
 v algebraickém a
goniometrickém tvaru
 Umocňování komplexních čísel,
Moivreova věta
 Odmocňování komplexních čísel
 Rovnice v oboru komplexních
čísel

Vyučovací předmět: Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika z RVP GV, ve
všech ročnících rozvíjí průřezová témata
1) Osobnostní a sociální výchova (OSV) zejména Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní
řešení problémů
2)Mediální výchova zejména Mediální produkty a jejich významy
Obsahové vymezení předmětu:

Fyzika přispívá k pochopení jevů a zákonů živé i neživé přírody. Má úzký vztah k dalším přírodním
vědám, hlavně matematice, biologii a chemii. Využívá matematický aparát při řešení teoretických úloh
a zpracování výsledků měření. Pomocí pozorování, měření a experimentů si studenti prakticky ověřují
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přírodní zákonitosti, jiné takto mohou odvodit. Během studia si studenti postupně uvědomují, že
fyzika má velký význam pro praxi i při vývoji nových technologií.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Fyzice je během tří ročníků věnováno 7 hodin. V prvním ročníku a kvintě je vyučována 3 hodiny, v dalších dvě.
Celkem

3,2,2,0 hod/týden

Podle možností a zájmu škola nabízí studentům během studia řadu aktivit mimo vyučovací hodiny. Jsou to
například pokusy pro středoškoláky na MFF UK, fyzikální olympiáda, akce VŠ /Fykos, Fyzikální týden, Jeden
den s fyzikou/ či různé exkurse.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení

●Učitel zařazuje do vyučování práci s chybou, vede žáky k odhalování chyb (nechá žáky srovnat
výsledek jejich měření s ověřenou fyzikální skutečností).
●Učitel vede žáky k samostatnosti (nechá je samostatně promyslet a zrealizovat laboratorní práci).
●Učitel motivuje žáky k učení praktickými ukázkami daného učiva (zařazuje demonstrační pokusy).

Kompetence k řešení problémů

●Učitel využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání
problému a stanovení cíle práce (nechá žáky samostatně promyslet a zrealizovat měření, samostatně
řešit úlohy).
●Učitel vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů (matematizovat fyzikální úlohu).
●Žák opakovaně hledá správný postup řešení, pokud předchozí postupy nevedly k cíli (při praktických
cvičeních je veden k opakovanému měření).
●Učitel vede žáka k používání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený
problém (dbá na užívání náčrtků a grafů při řešení úloh).
Kompetence komunikativní
●Učitel vyžaduje používání správné (přesné) terminologie při komentování vlastních úvah, prací… (při řešení
úloh a problémů vyžaduje, aby žáci vysvětlovali svůj postup pomocí fyzikálních zákonů).

Kompetence sociální a personální

●Učitel využívá (především při praktických cvičeních) skupinovou práci.
●Učitel vyžaduje dodržování stanovených pravidel (dbá na provozní řády učeben fyziky, dodržování
dohodnutého způsobu zápisu úloh, protokolů z měření).
Kompetence občanské

●Učitel formou referátů zjišťuje, zda žáci sledují aktuální dění nejen ve fyzice, vědě a technice, ale v celém
světě.
●Žáci tak lépe pochopí využití vědeckých poznatků ku prospěchu jedince i celé společnosti se současnou
ochranou životního prostředí.
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●Učitel důslednou kontrolou zadaných úkolů vede žáky k zodpovědnému postoji k povinnostem
Vyučovací předmět FYZIKA
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Fyzikální
veličiny
a
jejich měření

Kinematika

 Rozliší skalární veličiny od
vektorových a využívá je při řešení
fyzikálních problémů a úloh
 Určí druhy jednotek, správně je
označuje a převádí
 Vyhledá potřebné informace o
fyzikálních veličinách, jednotkách
nebo konstantách
 v MFCHT.
 Určí v konkrétních situacích síly
působící na těleso a výslednici sil; ve
vybraných
 případech početně i graficky.
 Určí polohu tělesa
 Určí druh pohybu
 Matematicky vyhodnotí pohyby

Dynamika

 Sestrojí časové diagramy veličin a
správně je interpretuje
 Využívá Newtonovy pohybové
zákony pro předvídání pohybu těles,
vypočte zrychlení tělesa
 Aplikuje na nakloněnou rovinu a
kladku
 Užívá veličinu hybnost a její zákon
zachování k řešení úloh

 soustava fyzikálních veličin a
jednotek;
 soustava SI
 Mediální
výchova
 Mediální
produkty jejich
význam











vztažná soustava
poloha a změna
polohy tělesa
rychlost a zrychlení tělesa perioda  (OSV)Řešení
a frekvence
problémů
 Mediální
produkty
hmotnost a síla
první, druhý a třetí
pohybový zákon
třecí síla

 inerciální a neinerciální soustava
 hybnost tělesa
 dostředivá a odstředivá síla
 práce, výkon

Práce a
energie

Gravitační
pole

(PT, TO, INT,
PRO)

 Aplikuje veličiny práce, výkon,
účinnost
 Řeší úlohy užitím zákona zachování
energie
 Chápe mechanickou energii v systému  souvislost změny mechanické
dělení energie
 energie s prací
 zákony zachování hmotnosti,
hybnosti a energie
 Rozliší homogenní a radiální pole
 gravitační a tíhová
 síla
 Rozliší gravitační a tíhové pole
 Newtonův gravitační zákon
 Zakreslí a vypočte zrychlení v obou
 Popis gravitačního pole
typech polí
 Chápe princip superpozice pohybů
 Pohyby v
homogenním gravitačním poli
Pohyby v centrálním poli
 Matematicky vyhodnotí pohyby
v homogenním poli
 Vysvětlí Keplerovy zákony
 Keplerovy zákony
 Vyhledá, roztřídí a hodnotí informace  Sluneční soustava
o sluneční soustavě
 ´Model tuhého tělesa
 Moment síly a dvojice sil
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Mechanika
kapalin a
plynů

Molekulová
fyzika a
termika

Měření
fyzikálních
veličin
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 Početně i graficky rozkládá i skládá
síly a jejich momenty působící na tuhé
těleso
 Popíše rovnovážné polohy TT
 Definuje pojem těžiště a užívá ho při
řešení úloh
 Vysvětlí použití jednoduchých strojů

 Momentová věta

 Vysvětlí princip hydraulických
zařízení
 Řeší úlohy pomocí Archimedova
zákona
 Užívá zákony zachování k řešení úloh
při proudění kapalin

 Tlak, tlaková síla;
 Pascalův zákon
 Archimedův zákon

 Vysvětlí vztlak na křídle
 Rozumí závislosti odporové síly na
rychlosti
 Seznámí se s experimentálními
důkazy kinetické teorie látek
 Rozlišuje, převádí a ve výpočtech
vhodně užívá teplotní stupnice
 Pracuje v úlohách s prvním
termodynamickým zákonem;
 Vypočítá v daných situacích tepelnou
kapacitu tělesa, teplo, sestaví
kalorimetrickou rovnici;
 Určí měrnou tepelnou kapacitu látky
výpočtem, z příslušného grafu nebo
experimentálně
 Využívá stavovou rovnici ideálního
plynu při předvídání stavových změn
plynu
 Znázorní průběh probíraných dějů v p
– V, p – T a V – T diagramu
 Vypočítá práci vykonanou plynem při
stálém tlaku a vyjádří ji graficky
 Měří vybrané fyzikální veličiny
vhodnými metodami
 zpracuje a vyhodnotí výsledky měření

 Rovnovážná poloha tělesa
 Těžiště
 Jednoduché stroje

 Proudění tekutin;
 (OSV)Řešení
problémů
 rovnice kontinuity a Bernoulliova
rovnice
 Odporová síla

 Kinetická teorie látek;
 Charakter pohybu a vzájemných
interakcí částic v látkách různých
skupenství
 termodynamická teplota






vnitřní energie
a její změna
Teplo;
měrná tepelná kapacita;
první a druhý termodynamický
zákon

 stavová rovnice ideálního plynu o
stálé hmotnosti

 různé způsoby přenosu vnitřní
energie v rozličných systémech
 aritmetický průměr
 absolutní a relativní odchylka
měření
 význam fyzikálního měření

Vyučovací předmět FYZIKA
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Plyny

 Žák aplikuje s porozuměním
termodynamické zákony při řešení
konkrétních fyzikálních úloh
 využívá stavovou rovnici ideálního
plynu stálé hmotnosti při předvídání
stavových změn plynu

 (OSV)Řešení
problémů

 1. a 2. termodynamický zákon
 stavová rovnice, její speciální
případy
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 pracuje s jejími speciálními případy,
sestrojuje diagramy, řeší početní
úlohy
 používá 1.termodynamický zákon při
rozboru kruhového děje a při dějích v
plynech
 aplikuje předchozí poznatky při
objasnění chodu motorů

Pevné látky a
kapaliny,
změny
skupenství

Elektrostatika

Elektrický
proud v
látkách

 Objasní souvislost mezi vlastnostmi
látek různých skupenství a jejich
vnitřní strukturou
 Analyzuje vznik a průběh deformace
pevných těles
 Vypočítá velikost síly pružnosti,
normálové napětí a relativní
prodloužení při pružné deformaci
 Pracuje se vztahy pro teplotní
délkovou a objemovou roztažnost,
porovná zákonitosti teplotní
roztažnosti pevných těles a kapalin a
využívá je k řešení praktických
problémů
 Popíše povrchové a kapilární jevy v
kapalině, vypočte kapilární tlak
 Kvalitativně i kvantitativně rozebere
změny skupenství látek
 porovná účinky elektrického pole na
vodič a izolant
 popíše vlastnosti el. náboje
 pracuje s charakteristikami el. pole v
úlohách
 vypočte kapacitu kondenzátoru
 aplikuje poznatky o mechanismech
vedení proudu v kovech,
polovodičích, kapalinách a plynech
při analýze chování těles z těchto
látek v elektrických obvodech
 využívá Ohmův zákon při řešení
praktických problémů
 uvede podmínky pro vznik proudu,
specifikuje pro jednotlivé druhy látek
 vypočte celkový odpor části obvodu
 Vypočte energii a výkon
stejnosměrného proudu
 rozlišuje odpor vnitřní a vnější části
obvodu
 Rozlišuje svorkové a
elektromotorické napětí
 správně aplikuje Ohmův zákon pro
část obvodu a uzavřený obvod
 objasní funkci PN přechodu a princip
činnosti polovodičové diody
 Používá Faradayovy zákony
elektrolýzy
 Rozlišuje jednotlivé typy výbojů

 (OSV)Řešení
problémů

 Mediální
výchova

 normálové napětí, Hookův zákon,
křivka deformace
 struktura pevných látek
 (OSV)Řešení
problémů
 teplotní délková a objemová
roztažnost

 (OSV)Řešení
problémů

 Povrchové napětí, kapilární jevy
 změny skupenství látek
(skupenské a měrné skupenské
teplo)
 el. náboj a jeho zachování
 Coulombův zákon
 intenzita, elektrické napětí a
potenciál
 kondenzátor
 (OSV)Řešení
problémů

 veličiny proud, el. odpor, napětí


 (OSV)Řešení
problémů


 sériové a paralelní zapojení
rezistorů
 energie a výkon el. proudu

 Ohmův zákon pro část obvodu i
uzavřený obvod
 polovodiče
 polovodičová dioda
 vedení elektrického proudu v
kapalinách
 výboje v plynech
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Magnetické
pole

Mechanické
kmitání a
vlnění

Střídavý
proud

ŠVP

 Vysvětlí výbojové trubice a vznik
katodového záření
 pracuje s Ampérovým a Flemingovým
pravidlem
 zakreslí průběh pole magnetů a
vodičů s proudem
 řeší úlohy pomocí Faradayova a
Lenzova zákona
 Využívá zákon elektromagnetické
indukce k řešení problémů a k
objasnění funkce význačných
elektrických zařízení z praxe
 popíše harmonický kmitavý pohyb
 pracuje s rovnicí okamžité výchylky
 objasní vznik postupné a stojaté vlny
v řadě bodů
 uvede základní charakteristiky zvuku
 vysvětlí jevy ozvěna a dozvuk
 chápe nadměrné hlukové znečištění a
ochranu před ním
 žák objasní procesy vzniku, šíření,
odrazu a interference mechanického
vlnění
 objasní podstatu a výrobu střídavého
proudu
 vysvětlí činnost elektromotoru a
transformátoru

 magnetická síla a indukce
 pole magnetů a vodičů s
proudem
 indukované napětí
 Indukčnost cívky

 mechanický oscilátor, síla
pružnosti
 perioda, frekvence
 postupné a stojaté vlnění
 vlnová délka, rychlost vlnění,
frekvence vlnění

 hlasitost, intenzita zvuku

 Mediální
výchova

 elektromagnetická indukce
 harmonické stříd. napětí a proud a
jejich frekvence, výkon proudu
 generátor
 Mediální
výchova
 elektromotor
 transformátor

Vyučovací předmět FYZIKA
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Elektromagnetické
vlnění a
světlo

 (OSV)Řešení
problémů

 uvede základní vlastnosti elmg. záření  spektrum elektromagnetického
záření
 popíše vznik elmg. vlny
 elektromagnetická vlna
 porovná šíření různých druhů
 šíření a rychlost světla v různých
elektromagnetického vlnění
prostředích
v rozličných prostředích
 Vypočítá index lomu daného
 index lomu
optického prostředí
 využívá zákony šíření světla
v prostředí k určování vlastností
zobrazení předmětů
 řeší s využitím indexu lomu odraz a
 odraz a lom
lom světla
 popíše difrakci světla a jeho
 optické spektrum interference
interferenci na planparalelní vrstvě
světla
 řeší graficky a početně odraz světla na  rovinné a kulová zrcadla
rovinném a kulovém zrcadle
 řeší úlohy pomocí zobrazovacích
 tenké čočky
rovnic
 popíše z optického hlediska oko a
jeho vady
 vysvětlí princip zvětšování
 oko
zornéhoúhlu pomocí lupy
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 Mediální
výchova

 (OSV)Řešení
problémů

 (OSV)Řešení
problémů
 Mediální
výchova
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Fyzika
mikrosvětakvanta a vlny
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 popíše a vysvětlí princip optických
přístrojů
 využívá poznatky o kvantování
energie záření a mikročástic k řešení
fyzikálních problémů
 vysvětlí duální charakter světla
 vypočte energii fotonu, popíše model
atomu vodíku
 vysvětlí princip činnosti laseru

Moderní
fyzika

6.2.4.

 posoudí jadernou přeměnu z hlediska
vstupních a výstupních částic i
energetické bilance
 popíše syntézu, štěpnou reakci a její
využití
 využívá zákon radioaktivní přeměny k
předvídání chování radioaktivních
látek
 vypočte stáří vzorku, jeho poločas
rozpadu
 uvede přehled druhů radioaktivního
záření a jejich základní vlastnosti s
ohledem na možné způsoby ochrany
 vysvětlí pojmy klasická a moderní
fyzika
 orientuje se v systému dělení částic
podle některých vlastností
 vyhledává současné poznatky z fyziky
elementárních částic, diskutuje o nich
 rozlišuje typy interakcí, popíše
jednotlivá silová pole
 umí popsat teorii Velkého třesku a
reliktního záření
 rozlišuje planety, hvězdy, galaxie a
další vesmírné objekty, popíše naši
sluneční soustavu

 optické přístroje
 kvantování energie elektronů
v atomu,

 (OSV)Řešení
problémů

 korpuskulárně vlnová povaha
záření a mikročástic
 foton, energie fotonu
 laser, spontánní a stimulovaná
emise
 jaderná energie

 Mediální
výchova

 syntéza a štěpení jader, řetězová
reakce, jaderný reaktor
 (OSV)Řešení
problémů
 zákon radioaktivní přeměny
 radioaktivní záření
 Newtonova mechanika a
Einsteinova teorie relativity
 fermiony a bosony, hadrony a
leptony
 částice a antičástice, kvarkový
model
 základní síly

 Mediální
výchova
 Mediální
výchova

 vznik vesmíru, Velký třesk,
reliktní záření
 z čeho je vytvořen vesmír

 Mediální
výchova

Vyučovací předmět: INFORMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP.
Část výuky může být realizována v mezioborových projektech, znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu
jsou využívány zejména ve fázích přípravy (sběr a hodnocení informací), zpracování (využití příslušného
software a psaní všemi deseti) a prezentace.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Informatika je předmět, který je vyučován v sextě a oktávě osmiletého studia a ve druhém a čtvrtém ročníku
čtyřletého studia po dvou hodinách za týden.

Celkem

hod/týden

0, 2, 0, 2

Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem žáků 17.
Každý žák má k dispozici vlastní pracovní stanici.
Škola se snaží o maximální možnou aktualizaci software a hardware.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení





Vede žáky k samostatné a systematické práci s informacemi
Umožňuje žákům vyhledávání z různých zdrojů
Motivuje žáky k vyhodnocování informací z hlediska vztahu k tématu, z hlediska pravdivosti a podstatnosti
Podporuje činnostní učení žáků

Kompetence k řešení problémů



Podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů
Předkládá žákům komplexní úlohy ve formě projektů

Kompetence komunikativní


Podněcuje žáky ke kultivovanému a výstižnému vyjadřování s důrazem na jasné a logicky strukturované

vyjádření



Podporuje v žácích smysluplné využívání komunikačních prostředků
Motivuje k hledání míry využití dálkové komunikace

Kompetence sociální a personální




Nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám
Respektuje individualitu žáků a vede k tomu i žáky
Vede žáky k respektování osobních údajů

Kompetence občanské




Podněcuje žáky k toleranci vůči jiným kulturám
Vede k zodpovědnému přístupu k obsahu některých volně dostupných informací (erotika, rasová
nesnášenlivost, terorismus)
Učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti

Kompetence pracovní




Motivuje a vede žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium
a povolání
Vyžaduje, aby žáci při dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady
bezpečnosti
Nabádá žáky k výuce psaní na klávesnici

Vyučovací předmět: INFORMATIKA
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 využívá informační a komunikační
 školní řád a legislativa ČR
Digitální
služby
v
souladu
se
stávajícími
dotýkající se oblasti ICT
technologie
etickými, bezpečnostními a
legislativními požadavky a školním
řádem
 organizuje účelně data
 chrání data i HW proti poškození či
zneužití

 přihlašování, popis systému a
sítě, školní účty
 seznámení s dostupnou technikou
 práce s operačním systémem
 formát souborů, správa souborů a
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Zdroje a
vyhledávání
informací,
komunikace

Zpracování a
prezentace
informací
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 při práci s výpočetní technikou
využívá teoretické poznatky o
funkcích jednotlivých složek HW a
SW
 aplikuje algoritmický přístup při
řešení problémů a využívání ICT
 využívá nabídku informačních a
vzdělávacích portálů, encyklopedií a
databází

 zpracovává a prezentuje výsledky
v textovém editoru
 dokáže vytvořit komplexní dokument
 zpracovává a prezentuje výsledky
v tabulkovém kalkulátoru

 orientuje se v databázi
 umí sestavit jednoduchou databázi

složek, komprese
 antivirová ochrana, firewall,
zálohování dat
 schéma počítače
 HW - názvy a význam částí
 Poziční soustavy a jejich
převody, souvislosti s logikou/
elektronikou (zejména dvojková)
 internet – služby na internetu
 informace – data a informace,
relevance, věrohodnost
 informační zdroje, informační
procesy, informační systémy
 sdílení odborných informací –
diskusní skupiny, elektronické
konference, e-learning
 textový editor
 základy - opakování
 styly, obsah, rejstřík
 hromadná korespondence
 tabulkový kalkulátor
 základy - opakování
 náročnější vzorce a funkce
 grafy
 řazení, filtry, kontingenční
tabulka
 databáze
 aplikační prostředí,
 pole, záznam, typ dat
 tabulka, formulář, sestava
 dotaz, relace, SQL

Vyučovací předmět: INFORMATIKA
Ročník:
oktáva osmiletého studia, čtvrtý ročník čtyřletého studia
(PT, TO, INT, PRO)
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 využívá informační a komunikační
 informační etika, legislativa –
Zdroje a
služby
v
souladu
s
etickými,
ochrana autorských práv a
vyhledávání
bezpečnostními a legislativními
osobních údajů
informací,
požadavky
komunikace
Matematika
 Základní statistické pojmy,
Zpracování a  vytváří a vyhodnocuje závěry a
předpovědi
na
základě
dat
třídění
dat,
charakteristiky
polohy
prezentace
 volí a využívá vhodné statistické
 Statistické funkce
informací
metody k analýze a zpracování dat
 užívá symbolický jazyk matematické
statistiky, pracuje s indexy
 čte, interpretuje a vytváří tabulky,
diagramy a grafy
 aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů
 ovládá základní algoritmické techniky

 grafické zpracování dat, tabulky,
diagramy
 Algoritmy
 vlastnosti a popis algoritmu
 analýza problému, vstupní a
výstupní podmínky
 proměnná (jméno, hodnota),
přiřazení,vstup, výstup
 větvení
 cykly (řízené parametrem,
podmínkou)
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 aplikuje algoritmický přístup k řešení
problémů
 dokáže nahrát a upravit makra,
vytvořit vlastní program

6.2.5.






rekurze
Programování
úprava Maker
vyšší programovací jazyk

Vyučovací předmět: BIOLOGIE

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího oboru Biologie, který je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a příroda. Zahrnuje v sobě i některá témata ze vzdělávacího oboru Geologie, který je součástí vzdělávací
oblasti Člověk a příroda a témata ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, jenž je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví. V rámci vyučovacího předmětu biologie jsou realizovány všechny tematické celky
průřezového tématu Environmentální výchova (4.1.4.ENV). Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova
(4.1.1.OSV) a Mediální výchova (4.1.5.MV) jsou do biologie začleněna vždy jedním tematickým okruhem.
Časové a organizační vymezení předmětu:

Biologie se vyučuje od začátku prvního ročníku do konce třetího ročníku v níže uvedené
hodinové dotaci.
Celkem

2, 3, 2, hod/týden

Výuka biologie si klade za cíl metodami vědeckého výzkumu vysvětlit principy zákonitostí, jimiž se řídí
přírodní jevy vázané na živé soustavy. Důraz je kladen na pochopení rozmanitosti a zároveň jednoty forem
života a hledání souvislostí mezi přírodními objekty či procesy. Poukazuje na provázanost neživých a živých
složek přírody. Odpovídá na otázky spojené s postavením člověka v přírodě a sleduje jejich vzájemné působení.
Konečným cílem je, aby si žák osvojil správné postoje k přírodě a vlastnímu zdraví. Předmět biologie úzce
spolupracuje s řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí – a to s fyzikou, chemií a
zeměpisem.
K výuce biologie slouží zčásti odborná učebna a zčásti kmenové třídy. Odborná učebna je vybavena
počítačem s připojením na internet, projektorem, videem a mikroskopem s připojením na kameru. Laboratorní
cvičení se odehrávají v biologické laboratoři a jsou zaměřena na praktické úlohy. Na povinné hodiny

navazují volitelné semináře – jak praktický, tak i teoretický, kde dochází k prohloubení probírané látky
a dostatečné přípravě na přijímací zkoušky na VŠ.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení – učitel:







motivuje žáky k učení tím, že důsledně propojuje učivo s praxí
seznámí žáky na začátku školního roku se strukturou vyučovacího předmětu a požadavky ze strany učitele
tak, aby si žáci mohli svoje činnosti efektivně naplánovat
vede žáky k efektivnímu studiu a orientování se v odborné literatuře
vede žáky k třídění získaných informací a k jejich vzájemnému propojení v souvislosti
klade žákům jasně formulované otázky
poskytuje odborné konzultace

Kompetence k řešení problémů- učitel:
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zařazuje do výuky problémové úlohy
vede žáky k rozpoznání problému, jeho analýze a k vyhledání vhodných informací vedoucích k řešení
problému
vede žáky k hledání různých postupů řešení, výběru optimálního způsobu řešení a je otevřený k různým
postupům řešení ze strany žáků
klade důraz na argumentaci podloženou důkazy
vede důsledně žáky k rozlišení příčiny a důsledku popisovaných jevů
vede žáky ke správnému sestavení protokolu o pozorovaných jevech

Kompetence komunikativní- učitel:








je schopen využívat všech komunikačních forem se žáky
vede žáky ke správnému formulování odborných dotazů
vede žáky k formálně správnému odbornému vyjadřování při písemném i mluveném projevu
vede žáky k vyslechnutí jiného názoru a k obhájení svého tvrzení
vede žáky k práci ve skupině
při vyučování dává prostor k řízené diskusi
zařazuje práci s odborným textem a aplikuje zásady kritického čtení

Kompetence sociální a personální- učitel:







zadává žákům skupinovou práci a vytváří podmínky, které umožní aktivní spolupráci žáka s ním i s žáky
v pracovní skupině
vede žáky k vytváření a respektování pravidel práce ve skupině
vede žáky k samostatnosti, spolupráci a odpovědnosti při plnění zadaných úkolů
respektuje individualitu žáků
vhodně volí různé metody hodnocení, které umožňují žákovi sebereflexi
neupírá žákům právo na vlastní názor

Kompetence občanské- učitel:









dbá o dodržování základních pravidel lidského soužití
upozorňuje žáky na pravidla bezpečnosti a etiky práce s biologickým materiálem
vede žáky k odmítavému postoji k drogám a návykovým látkám
vede žáky k respektování názorů jiných osob
vede žáky k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo školu
vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích i situacích ohrožujících život a zdraví člověka
vede žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů
vede žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví a udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence k podnikavosti- učitel:





podporuje žáky v zapojení do biologické olympiády a jiných soutěží, a tím jim umožňuje srovnat se
s konkurencí
vede žáky k dodržování vymezených pravidel a plnění svých povinností a závazků
nabízí žákům volitelné předměty, které by jim umožnily se specializovat
upozorňuje žáky na možnosti dalšího vzdělávání se a na možnosti uplatnění na trhu práce

Vyučovací předmět BIOLOGIE
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 spojí názvy biologických disciplín
s předmětem jejich zkoumání

 Biologie jako věda a její
metodologie
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(PT, TO, INT,
PRO)

 4.1.4ENV-INT

Gymnázium Opatov
Základy
obecné
biologie

Základy
ekologie

ŠVP

 popíše stavbu mikroskopu a zhotoví
mikroskopický preparát
 provede experiment podle návodu
 sestaví protokol o laboratorní práci či
pozorování
 dodržuje zásady etiky a bezpečnosti
při práci s biologickým materiálem a
přístroji
 určí základní rozdíly mezi živou a
neživou přírodou
 z vlastností organismů vybere ty,
které patří mezi základní životní
projevy
 popíše hierarchické uspořádání živých
soustav a jejich chemické složení
 popíše rozdíl mezi jednobuněčným,
koloniálním a mnohobuněčným
organismem
 porovná stavbu prokaryotní a
eukaryotní buňky
 přiřadí organelám eukaryotní buňky
jejich funkci
 popíše rozdíly mezi buňkou
živočichů, rostlin a hub
 charakterizuje typy přenosu látek přes
membránu
 z modelové situace odvodí rozdíl
mezi difúzí a osmózou a popíše
osmotické jevy v buňce
 popíše zdroj uhlíku a energie u
fotoautotrofních a
chemoheterotrofních organismů
 vysvětlí význam fotosyntézy pro tok
energie a látek a vznik kyslíku
 objasní roli kyslíku v metabolismu
aerobních a anaerobních organismů
 vysvětlí rozdíl mezi pohlavním a
nepohlavní rozmnožováním a
diskutuje o jejich výhodách a
nevýhodách
 objasní rozdíl mezi mitózou a
meiózou
 správně používá pojmy haploidní a
diploidní buňka
 používá správně ekologickou
terminologii
 charakterizuje jednotlivé biomy a
vegetační zóny
 sestaví potravní řetězec a potravní
pyramidu na příkladu konkrétního
ekosystému
 podle schématu popíše
biogeochemické cykly
 charakterizuje abiotické faktory
prostředí a uvede příklady adaptací
organismu na ně
 z grafu vysvětlí rozdíl mezi druhy
s úzkou a širokou ekologickou valencí
 diskutuje o využití organismu jako
bioindikátorů

Problematika
vztahů
organismů

 Charakteristika života

 Cytologie

 Základy metabolismu

 Základy rozmnožování
organismů

 Ekologické pojmy

 Biosféra a její členění
 Tok energie a látek v
ekosystémech

 Abiotické a biotické faktory
prostředí
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 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů a
prostředí
 4.1.4ENV-INT
Člověka životní
prostředí
 GEOLOGIEINT

Gymnázium Opatov

Viry jako
nebuněčné
formy života.

Prokaryota

Rostliny

ŠVP

 charakterizuje základní symbiotické
vztahy
 charakterizuje virus a popíše stavbu
virionu
 rozliší lytický a lyzogenní cyklus
 uvede příklady virových onemocnění,
způsob jejich přenosu a odvodí
možnosti jejich prevence
 popíše znaky buňky bakterií včetně
sinic a určí její typy
 z charakteristiky metabolismu určí
jeho typ a naopak
 charakterizuje bakterie včetně sinic
z hlediska ekologic. a hospodářského
 uvede příklady bakteriálních
onemocnění, způsob jejich přenosu a
odvodí možnosti jejich prevence
 popíše stavbu rostlinné buňky
 rozliší mezi typy pletiv a přiřadí jim
funkci
 vytyčí na příkladech zástupců rostlin
rozdíl mezi stélkou a tělem,
vegetativním a generativním orgánem
 vysvětlí na příkladech zástupců rostlin
rozdíl mezi vyšší a nižší rostlinou
 rozliší na příkladech zástupců rostlin
gametofyt a sporofyt
 popíše stavbu orgánů rostlin, přiřadí
jim funkci a uvede jejich význam
 čte v květních vzorcích a diagramech
 rozliší na příkladech zástupců rostlin
jednoděložnou a dvouděložnou
rostlinu
 objasní roli rostlin jako producentů
 vytyčí rozdíly mezi fotosyntézou a
dýcháním rostlin a objasní jejich roli
v životě rostliny
 vysvětlí principy příjmu, vedení a
výdeje látek rostlinou
 popíše růst a ontogenezi rostlin
 typy rozmnožování rostlin rozliší na
nepohlavní, vegetativní a pohlavní
 použije ve správných souvislostech
pojmy:gametofyt, sporofyt,rodozměna
 vysvětlí rozdíl mezi rozmnožováním
výtrusných a semenných rostlin
 porovná opylení a oplození
nahosemenných a krytosemenných
rostlin
 u jednotlivých skupin rostlin posoudí
jejich závislost pohlavního
rozmnožování na vodě
 vysvětlí principy dráždivosti a pohybů
rostlin
 orientuje se v základním členění
rostlin na významné evoluční linie
 z charakteristiky rostliny odvodí její
příslušnost k evoluční linii
 vytyčí nejdůležitější mezníky ve

 Charakteristika virů
 Životní strategie virů
 Druhy virů a virová onemocnění
 Stavba bakteriální buňky a její
typy
 Typy metabolismu bakterií

 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů
 VÝCHOVA
KE ZDRAVÍINT

 Význam bakterií v přírodě a pro
člověka
 Bakteriální onemocnění
 Anatomie a morfologie rostlin

 Fyziologie rostlin

 Fylogeneze rostlin
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 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů
 4.1.4ENV-INT
Člověka životní
prostředí

Gymnázium Opatov











Houby a
lišejníky











ŠVP

fylogenezi rostlin a objasní změny
poměru gametofytu ke sporofytu
jmenuje důležité zástupce z
ekologického, evolučního a
hospodářského hlediska
určí rostliny podle klíče
sestaví herbářovou položku
vytyčí hlavní roli rostlin v ekosystému
posoudí vliv abiotických faktorů na
vzhled rostlin (adaptace)
u základních evolučních linií určí
jejich ekologické nároky
popíše základní vztahy mezi
rostlinami a diskutuje o problematice
invazních druhů
diskutuje o zásadách ochrany rostlin
popíše stavbu buňky hub a porovná ji
s buňkou rostlin a živočichů
charakterizuje houby z hlediska
výživy, stavby těla a rozmnožování
objasní pojem polyfyletická skupina
objasní roli hub v přírodě
vymezí ekologické nároky hub a
navrhne postupy k zamezení šíření
houbových chorob
objasní význam mykorhizy
jmenuje důležité zástupce hub
z hospodářského hlediska
popíše stélku lišejníku
vymezí funkci fykobionta a
mykobionta a jejich mutualistický
vztah
objasní nároky lišejníků na čistotu
prostředí a diskutuje o jejich využití
jako bioindikátorů znečištění

 Významní zástupci

 Ekologie rostlin

 Charakteristika hub

 Systém hub
 Ekologie hub

 Významní zástupci
 Charakteristika lišejníků

Vyučovací předmět BIOLOGIE
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Prvoci

Stavba a funkce
těla
mnohobuněčných
živočichů

 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů
 4.1.4ENV-INT
Člověka životní
prostředí
 VÝCHOVA
KE ZDRAVÍINT

 podle nákresu buněk rozliší
jednotlivé organely a přiřadí jim
funkci
 vymezí vlastnosti prvoků, které jim
umožňují přežití
 jmenuje příklady prvoků
významných ze zdravotnického,
ekologického, evolučního a
geologického hlediska

 Stavba buňky prvoků

 vymezí pojem živočich a porovná
životní projevy rostlin a živočichů
 popíše hierarchické uspořádání těla
mnohobuněčných živočichů
 popíše organely živočišné buňky a
přiřadí jim funkci
 vymezí pojem tkáň a vysvětlí
podstatu diferenciace tkání

 Anatomie a morfologie
živočichů (cytologie, histologie
organologie)

 Významní zástupci
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Orgánové soustavy:
Povrch těla
Kostra a svaly
Trávicí

(PT, TO, INT,
PRO)

 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů
 4.1.4ENV-INT
Člověka
životní
prostředí
 VÝCHOVA
KE ZDRAVÍINT
 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů

Gymnázium Opatov

ŠVP
 podle vzhledu určí typ tkáně nebo
orgánu a přiřadí jí funkci
 tkáni přiřadí její embryonální původ
 objasní význam ektodermu,
entodermu a mezodermu u
konkrétních kmenů živočišné říše
 porovná stavbu orgánových soustav
bezobratlých a obratlovců, primárně
vodních a suchozemských živočichů
z hlediska adaptace na způsob života
 na základě morfologickoanatomických znaků zařadí
živočicha do živočišného kmene,
podkmene či třídy a naopak
 podle vzhledu živočicha určí
vlastnosti prostředí, k němuž je
živočich přizpůsoben
 vyjmenuje základní funkce
orgánových soustav
 porovná funkci orgánových soustav
v závislosti na typu prostředí a
způsobu života
 odvodí důsledky změn faktorů
prostředí na funkci soustav
 porovná uspořádání orgánových
soustav různých živočišných kmenů
 porovná způsoby pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a
diskutuje o jejich výhodách
 popíše ontogenezi živočichů








Dýchací
Oběhová
Vylučovací
Nervová a hormonální
Pohlavní
Smysly











Fyziologie živočichů
Funkce soustav
Vnější ochrana a termoregulace
Opora a pohyb
Příjem a zpracování potravy
Výměna plynů s okolím
Rozvod látek v těle
Imunita
Vylučování zplodin látkového
metabolismu
Homeostáza
Nervové a hormonální řízení
organismu
Rozmnožování
Komunikace živočichů s
prostředím






Fylogeneze
živočichů

Významné
skupiny
živočichů
Ekologie
živočichů

 z ontogenetického vývoje
konkrétního živočicha rozliší
přímý/nepřímý vývin
 zdůvodní význam zárodečných obalů
vyšších obratlovců
 charakterizuje živočišné kmeny
 Fylogeneze živočichů
souborem znaků
 z charakteristiky živočicha odvodí
jeho příslušnost k živočišnému
kmeni / třídě
 ze souboru znaků živočicha rozliší
znaky obecné a specifické
 vytyčí nejdůležitější mezníky ve
fylogenezi živočichů
 objasní fylogenetické vztahy mezi
třídami obratlovců
 jmenuje důležité zástupce z
 Významní zástupci
ekologického, evolučního a
hospodářského hlediska
 určí významné taxony bezobratlých
a obratlovců
 na příkladech popíše různé role
 Živočichové a prostředí
živočichů v ekosystému
 jmenuje příklady parazitických
živočichů a objasní způsoby jejich
adaptace na parazitismus
 diskutuje o problematice ochrany
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 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů

 4.1.4ENV-INT
Člověka
životní
prostředí

 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů
 4.1.4ENV-INT
Člověka

Gymnázium Opatov

ŠVP




Etologie
živočichů





Člověk jako
živočich





Orgánové
soustavy člověka






ohrožených druhů
analyzuje příčiny devastace
přírodních ekosystémů a diskutuje o
následcích pro druhy a lidstvo
uvede ekologické nároky
významných živočišných skupin
charakterizuje základní typy chování
živočichů
vysvětlí principy fungování
sociálních společenstev
na příkladech chování živočichů
rozliší mezi instinktem a naučeným
chováním
určí postavení člověka jako druhu
v zoologickém systému
porovná znaky člověka se znaky
lidoopů
určí výhradně lidské znaky
objasní hierarchické uspořádání
soustav v organismu
popíše jednotlivé části orgánové
soustavy
popíše stavbu jednotlivých orgánů
podle vzhledu určí typ tkáně
určí ontogenetický původ tkáně

 vytyčí hlavní funkci orgánové
soustavy
 přiřadí orgánu jeho funkci, kterou
plní v rámci orgánové soustavy
 vysvětlí principy činnosti
jednotlivých orgánů
 odvodí souvislost mezi anatomií
orgánu a jeho funkcí

 odvodí důsledky změn faktorů
prostředí na funkci soustav
 odvodí důsledky poškození orgánu
pro život člověka
 označí příčinu či původce nemocí
orgánů
 objasní význam očkování
 prokáže znalosti 1. pomoci při
úrazech
 popíše postup resuscitace
 diskutuje o zásadách zdravotního
životního stylu

životní
prostředí

 Etologie živočichů


 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů


 Postavení člověka
v zoologickém systému

 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů


 Anatomie a morfologie
orgánových soustav (cytologie,
histologie organologie)

 4.1.4ENV-INT
Problematika
vztahů
organismů
 VÝCHOVA
KE ZDRAVÍINT
 4.1.1.OSVINT
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti


















Orgánové soustavy:
Povrch těla
Opěrná a pohybová
Trávicí
Dýchací
Oběhová
Vylučovací
Fyziologie orgánových soustav

Funkce soustav
Termoregulace a vnější ochrana
Opora a pohyb
Příjem a zpracování potravy
Výměna plynů s okolím
Rozvod látek v těle
Vylučování zplodin látkového
metabolismu
 Zdravověda

Vyučovací předmět BIOLOGIE
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 objasní nutnost řídících soustav pro
integritu organismu

 Anatomie a morfologie
orgánových soustav (cytologie,
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 4.1.4ENV-INT
Problematika
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Orgánové
soustavy
člověka

Genetika a
obecná
biologie

ŠVP

 popíše jednotlivé složky nervového a
hormonálního systému
 popíše stavbu smyslových orgánů
 uvede rozdíly ve stavbě
rozmnožovací soustavě muže a ženy
 porovná principy hormonální a
nervové regulace a objasní jejich
anatomické a funkční propojení
 objasní princip vzniku a vedení
nervového vzruchu
 objasní princip působení hormonů
 popíše princip vzniku smyslového
vjemu
 uvede rozdíly v průběhu
hormonálního řízení gametogeneze
muže a ženy a diskutuje o
možnostech antikoncepce
 uvede podmínky oplození a diskutuje
o příčinách neplodnosti
 popíše průběh těhotenství a diskutuje
o působení rizikových faktorů
 charakterizuje jednotlivé fáze
ontogenetického vývoje člověka
 posoudí vztah mezi stresem a
civilizačními chorobami
 objasní pojem duševní hygiena
 odvodí důsledky poranění páteře a
mozku pro život člověka
 jmenuje zásady poskytnutí 1. pomoci
při poranění páteře
 popíše vady smyslů a diskutuje o
způsobech jejich nápravy
 popíše práva jedince v oblasti
sexuality a reprodukce
 přiřadí k pohlavně přenosným
chorobám původce a diskutuje o etice
a hygieně pohlavního života
 objasní podstatu genetického kódu
 vymezí pojem gen, alela a popíše typy
vztahů mezi alelami
 popíše centrální dogma molekulární
biologie
 porovná vzhled DNA v prokaryotní a
eukaryotní buňce a způsob exprese
genu
 charakterizuje jednotlivé fáze
buněčného cyklu
 vysvětlí rozdíl mezi mitózou a
meiózou a vyhodnotí jejich genetické
důsledky
 diskutuje o příčinách stárnutí buněk a
vzniku rakoviny
 řeší genetické příklady s využitím
Mendelových zákonů
 uvede příklady nemendelovské
dědičnosti
 charakterizuje způsoby určení pohlaví

histologie organologie)












Orgánové soustavy:
Hormonální soustava
Nervová soustava
Smysly
Pohlavní soustava
Fyziologie orgánových soustav

vztahů
organismů
 4.1.1.OSV-INT
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
 VÝCHOVA KE
ZDRAVÍ-INT

Funkce orgánových soustav
Řídící funkce
Komunikace s okolím
Rozmnožování a ontogenetický
vývoj

 Zdravověda

 Molekulární základy dědičnosti

 Genetika buňky
 Buněčný cyklus

 Genetika mnohobuněčného
organismu
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 VÝCHOVA KE
ZDRAVÍ-INT
 4.1.1.OSV-INT
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
 4.1.5.MV-INT
 Mediální
produkty a
jejich významy
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Evoluce

Člověk a
životní
prostředí

ŠVP

 objasní postatu dědičnosti pohlavně
vázaných znaků
 určí zdroje genetické proměnlivosti
 uvede příklady mutací a zhodnotí
jejich význam ze zdravotního
hlediska
 objasní genetické zákonitosti
v autogamické a panmiktické
populaci
 vysvětlí nebezpečí příbuzenského
křížení
 uvede základní metody výzkumu
genetiky člověka
 uvede příklady dědičných chorob a
řeší příklady na jejich dědičnost
 vysvětlí význam a způsob prenatální
diagnostiky
 z rodokmenu určí typ dědičnosti
 diskutuje o aktuálních problémech
genetiky (klonování,GMO,apod.) a
zaujme k nim osobní postoj
 jmenuje teorie vzniku života a zaujme
k nim osobní postoj
 objasní rozdíl mezi lamarckismem a
darwinismem
 vysvětlí roli přirozeného výběru v
evoluci
 vyjmenuje geologické éry a
charakterizuje jejich faunu a floru
 určí podmínky fosilizace
 objasní pojem vůdčí zkamenělina a
živoucí fosilie
 diskutuje o globálních problémech a
navrhuje řešení
 charakterizuje příčiny a dopady
poškození různých ekosystémů
 určí nejdůležitější principy trvale
udržitelného rozvoje
 uvede příklady chorob spojených se
znečišťováním prostředí
 charakterizuje základní formy a
principy ochrany přírody

 Genetická proměnlivost

 Genetika populací

 Genetika člověka

 Člověk a genetika
 Teorie vzniku života na Zemi
 Obecné znaky a mechanismy
evoluce
 Evoluce života na Zemi

 Globální ekologické problémy

 Civilizační choroby
 Ochrana životního prostředí
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6.2.6.
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Vyučovací předmět: CHEMIE

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk
a příroda. Do tohoto vyučovacího předmětu jsou integrována některá témata ze vzdělávacího oboru Geologie,
jenž je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V rámci předmětu chemie jsou realizovány dva tematické
okruhy z průřezového tématu Enviromentální výchova (4.1.4 ENV). Výuka chemie je obohacena jedním
tématem z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (4.1.1.OSV) a Mediální výchova (4.1.5.MV).
Chemie si klade za cíl seznámit žáky se zákonitostmi průběhu chemických dějů. Při její výuce je kladen důraz
na příčinnou souvislost mezi strukturou látky a jejími vlastnostmi. Teoretické znalosti jsou aplikovány na
přírodní jevy či jejich praktické využití. Předmět chemie úzce spolupracuje s řadou dalších vyučovacích
předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí – a to s biologií, fyzikou a matematikou.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Chemie je vyučována 3 roky v následující hodinové dotaci:
Celkem:

3, 2, 2 hod/týden

K výuce chemie slouží zčásti odborná učebna, která je zároveň laboratoří, a zčásti kmenové třídy. Odborná
učebna je vybavena počítačem s připojením na internet, projektorem a videem. Dále je zde přívod plynu a vody,
což je podmínka k tomu, aby se zde mohly provádět demonstrační pokusy. Laboratorní cvičení jsou zaměřena
na praktické úlohy prováděné v chemické laboratoři.
Na povinné hodiny navazují volitelné semináře – jak praktický, tak i teoretický, kde dochází k prohloubení
probírané látky a dostatečné přípravě na přijímací zkoušky na VŠ.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení – učitel:







motivuje žáky k učení tím, že důsledně propojuje učivo s praxí
seznámí žáky na začátku školního roku se strukturou vyučovacího předmětu a požadavky ze strany učitele
tak, aby si žák mohl svoje činnosti efektivně naplánovat
vede žáky k používání správné terminologie a symboliky
klade žákům jasně formulované otázky
zajistí žákům volný přístup k informačním zdrojům
poskytuje odborné konzultace

Kompetence k řešení problémů – učitel:








zařazuje do výuky problémové úlohy
klade důraz na argumentaci podloženou důkazy
vede žáky k vytváření hypotéz, návrhu řešení, myšlenkových map a hodnotí je
vede důsledně žáky k rozlišení příčiny a důsledku popisovaných jevů
pomáhá žáky směrovat ke správným zdrojům informací potřebných k řešení zadaných problémů
je otevřený k různým postupům řešení ze strany žáků
vede žáky ke správnému sestavení protokolu

Kompetence komunikativní – učitel:



je schopen využívat všech komunikačních forem se žáky
při vyučování dává prostor k řízené diskusi

- 173 -

Gymnázium Opatov




ŠVP

vede žáky k souvislému a dobře formulovanému projevu (obhajování seminárních prací, projekty,
prezentace apod.)
úkoly zadává tak, aby žáci museli při jejich plnění kombinovat různé komunikační zdroje
zařazuje práci s odborným textem a aplikuje zásady kritického čtení

Kompetence sociální a personální – učitel:






zadává žákům skupinovou práci a vytváří podmínky, které každému umožní zapojit se do činnosti
vede žáky k samostatnosti a spolupráci při plnění zadaných úkolů
respektuje individualitu žáků
vhodně volí různé metody hodnocení, které umožňují žákovi sebereflexi
neupírá žákovi právo na vlastní názor, ale zároveň ho vede k odpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí

Kompetence občanské – učitel:






dbá o dodržování základních pravidel lidského soužití
opakovaně upozorňuje žáky na pravidla bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami
vede žáky k odmítavému postoji k drogám a návykovým látkám
komentuje a diskutuje se žáky o chemických a ekologických problémech v společnosti
seznamuje žáky s principy udržitelného rozvoje

Kompetence k podnikavosti – učitel:




důsledně dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti při práci v laboratoři
nabízí volitelné předměty, které by žákovi umožnily se specializovat
upozorňuje studenty na možnosti dalšího vzdělávání se a na možnosti uplatnění na trhu práce

Vyučovací předmět: CHEMIE
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Látky a
soustavy látek

Chemická
symbolika
látek a
metodologie
chemie

Stavba atomu

 rozliší směs a chemicky čistou látku
 vytyčí rozdíl mezi minerálem a
horninou
 nazve základní druhy směsí a navrhne
způsoby jejich dělení
 vyhledá v chemických tabulkách
podle názvů prvků a sloučenin jejich
základní vlastnosti
 navrhne aparaturu pro dělení směsí
 definuje pojem prvek a sloučenina
 definuje pojem atom, molekula
 používá správně pojmy chemický
vzorec a chemická značka
 prvku přiřadí chemickou značku a
naopak
 rozliší mezi vzorcem
stechiometrickým a molekulovým
 pojmenuje základní chemické nádobí
a pomůcky
 vysvětlí roli slepého pokusu
 sestaví protokol o laboratorní práci
 popíše druhy a počet částic v atomu
na základě znalostí Z, A
 z údajů v chemických tabulkách
odvodí souvislost mezi nuklidem,

 Směsi a principy jejich dělení

(PT, TO, INT, PRO)

 GEOLOGIEINT

 Chemicky čisté látky
 Částice chemicky čistých látek
 Chemické vzorce a chemické
značky
 Druhy chemických vzorců
 Metodologie chemie – role
pozorování, pokusu, protokolu

 Popis atomu jako celku


- 174 -

 4.1.4ENV-INT
 Člověk a životní
prostředí

Gymnázium Opatov












Periodická
soustava
prvků (PSP)






Chemická
vazba a
struktura
látek










Názvosloví
anorganických 
látek


ŠVP

izotopem a prvkem
z velikosti vazebné energie jádra
posoudí jeho stabilitu
z jaderných rovnic nazve typ jaderné
přeměny
zapíše rovnice jaderných reakcí
v souladu se z.zachování hmotnosti
diskutuje o možnostech využití a
zneužití jaderné energie
řeší příklady na vztah mezi skutečnou
a relativní hmotností atomu
vymezí pojem orbital a jeho typ
popíše kvantovými čísly a
rámečkovými diagramy
používá správně pravidla pro
zaplňování orbitalů elektrony při
zápisu elektronové konfigurace
v základním a excitovaném stavu
definuje pojem ion a zapíše jeho
vznik rovnicemi a ion pojmenuje
na základě oktetového pravidla
vysvětlí rozdíl mezi elektronegativ. a
elektropozitivními prvky
definuje pojmy perioda, skupina a
objasní jejich vztah ke struktuře
elektronového obalu
zapíše elektronovou konfiguraci
valenčních elektronů prvků a vysvětlí
její vztah k umístění prvku v PSP
z grafu odvodí periodickou závislost
vlastností prvků a formuluje
periodický zákon
na základě postavení prvku v PSP
odvodí některé jeho vlastnosti a
objasní prognostický význam PSP
vymezí podmínky vzniku chemické
vazby a z elektronové konfigurace
odvodí vaznost atomu
zdůvodní rozdílnou elektronegativitu
vázaných atomů a odvodí oxidační
číslo
pomocí rámečkových diagramů
znázorní vznik kovalentních vazeb
navrhne tvar molekuly s 1 centrálním
atomem
určí hlavní znaky typů vazeb a
krystalů pevných látek
podle prvků symetrie zařadí krystaly
do krystalografické soustavy
dokáže najít příčinnou souvislost
mezi vlastnostmi látek a jejich
strukturou
řeší příklady na výpočet relativní
hmotnosti molekuly
určí oxidační čísla atomů ve
sloučenině (molekule i iontu)
odvodí stechiometrický vzorec
binárních sloučenin
název binární sloučeniny vyjádří
vzorcem a naopak (hydridy, oxidy,

 Složení atomového jádra a jeho
stabilita
 Radioaktivita a jaderné reakce

 Hmotnost atomu
 Složení elektronového obalu a
jeho popis podle kvantově
mechanického modelu
 Elektronová konfigurace prvků

 Ionizace a vznik iontů
 Stabilita elektronové konfigurace
 Periodický zákon jako vyjádření
periodické struktury
elektronového obalu
 PSP jako grafické vyjádření
periodického zákona

 Podstata vzniku chemické vazby
a její charakteristiky

 Druhy chemických vazeb a
slabých vazebných interakcí

 Prostorové tvary molekul
 Struktura pevných látek

 Hmotnost molekuly
 Názvosloví binárních sloučenin

- 175 -

 GEOLOGIEINT

Gymnázium Opatov


Chemický děj
a jeho
kvantitativní
vyjádření











Voda a
roztoky








Chemie
nekovových
prvků











Chemie
kovových
prvků
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peroxidy, halogenidy, sulfidy)
název tříprvkové sloučeniny vyjádří
vzorcem a naopak (hydroxidy,
kyseliny a jejich soli)
rozliší změnu fyzikální a chemickou
zapíše chemickou reakci rovnicí
v základním a v iontovém tvaru
aplikuje pravidla pro vyčíslování
chemických rovnic
z chemické rovnice určí typ chemické
reakce
objasní vztah mezi látkovým
množstvím, stechiometrickými
koeficienty a molární hmotností
řeší příklady na výpočet látkového
množství a molární hmotnosti
na základě výpočtu podílu prvku ve
sloučenině posoudí výtěžnost rud a
kvalitu dusíkatých hnojiv
z chemické rovnice vypočítá
množství reaktantu nebo produktu
na základě znalostí o struktuře
molekuly vody odvodí její fyzikální a
chemické vlastnosti
posoudí rozpustnost látek ve vodě
uvede postupy změkčování vody
popíše přípravu roztoku o dané
hodnotě hmotnostního, objemového
zlomku a látkové koncentrace
popíše přípravu roztoku o dané
koncentraci smísením dvou různě
koncentrovaných roztoků
kvantitativně popíše složení vzduchu
a způsob oddělení jeho složek
z postavení prvku v PSP odvodí jeho
základní periodické vlastnosti
ze struktury prvku odvodí jeho
fyzikální a chemické vlastnosti
podle vzorce nazve prakticky
významné sloučeniny a naopak
ke vzorci přiřadí název minerálu a
naopak
zapíše a vyčíslí typické reakce prvků
a jejich sloučenin se zaměřením na
jejich praktické využití a přírodní
jevy
podle textu zapíše výrobu a přípravu
vybraných látek chemickou rovnicí
uvede použití nekovů a jejich
sloučenin v praxi a při analýze a
posoudí jejich vliv na životní
prostředí
z charakteristiky kovové vazby
odvodí základní vlastnosti kovů
v chemických tabulkách vyhledá a
porovná údaje o vlastnostech kovů
z postavení kovu v PSP odvodí jeho
základní periodické vlastnosti
uvede složení běžných slitin a rud

 Názvosloví tříprvkových
sloučenin
 Chemická reakce a chemická
rovnice

 4.1.4ENV-INT
 Člověk a životní
prostředí
 GEOLOGIEINT

 Druhy chemických reakcí
anorganických látek
 Molární veličiny

 Stechiometrické výpočty ze
vzorce
 Stechiometrické výpočty
z chemických rovnic
 Vlastnosti vody jako chemicky
čisté látky

 GEOLOGIEINT

 Voda jako rozpouštědlo

 Kvantitativní vyjádření složení
roztoku
 Směšování roztoků
 Složení vzduchu
 Nekovy VIII.A – III.A skupiny

 Kovy I.A – III.A skupiny

 Kovy I.B – VIII.B skupiny
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 uvede použití kovů a jejich sloučenin
v praxi a při analýze
 vytyčí rozdíl mezi přechodnými a
nepřechodnými kovy
 popíše složení komplexních sloučenin  Komplexní sloučeniny
a jejich praktické užití
 z názvu napíše vzorec komplexní
sloučeniny a naopak

Vyučovací předmět CHEMIE
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Chemický děj a
jeho zákonitosti

 z chemické rovnice izolované reakce
odvodí kinetickou rovnici a vztah pro
rychlost chemické reakce
 vymezí obsah pojmu účinná srážka,
aktivovaný komplex, aktivační energie
 posoudí praktické využití faktorů
ovlivňujících rychlost chemické reakce
 uvede podmínky pro ustanovení
chemické rovnováhy
 z chemické rovnice odvodí vztah pro
rovnovážnou konstantu a vypočítá její
hodnotu z rovnovážných koncentrací
látek
 uplatní princip akce a reakce na
posuzování účinku vlivů na složení
rovnovážné směsi
 odvodí vztah pro rovnovážnou
konstantu protolytické reakce a je
schopen posoudit sílu kyselin a zásad
 vymezí a správně používá pojmy
související s protolytic.reakcemi
 z autoprotolýzy vody odvodí iontový
součin vody a definuje pH; řeší
příklady na pH
 zapíše chemickou rovnicí
elektrolytickou disociaci, neutralizaci,
hydrolýzu solí
 vymezí a správně používá pojmy
související s redoxními reakcemi
 aktivně používá znalosti Beketovovy
řady k posouzení pravděpodobnosti
spontánního průběhu redox děje
 vysvětlí princip elektr. vodivosti látek
 uvede příklady redoxních dějů
v přírodě a technice
 vysvětlí obecné principy výroby kovů
a její vliv na životní prostředí a
ekonomiku
 popíše výrobu železa
 zapíše srážecí reakci v základním a
v iontovém tvaru a z rovnice odvodí
výraz pro součin rozpustnosti
 definuje pojem reakční teplo,
standardní reakční teplo, entalpie
 aplikuje termochemické zákony při
výpočtu reakčního tepla

 Reakční kinetika

 Chemická rovnováha

 Protolytické rovnováhy

 Redoxní rovnováhy

 Srážecí rovnováhy
 Termochemie
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Obecná
organická
chemie

Uhlovodíky

ŠVP

z termochemických rovnic
 z PSP odvodí základní vlastnosti
uhlíku a porovná je s křemíkem
 z elektronové konfigurace posoudí
vazebné možností uhlíku
 podle vzorce rozliší uhlovodíky a
deriváty uhlovodíků
 z PSP určí vaznost a počet
nevazebných elektronových párů u
kyslíku, halogenů, dusíku a síry
 ze zápisu vzorce rozliší vzorec
empirický, sumární a strukturní
 na základě kvalitativní a kvantitativní
analýzy odvodí empirický a sumární
vzorec organické sloučeniny
 ze strukturního vzorce odvodí typ
řetězce a umí ho přepsat do jeho
racionální podoby
 podle strukturního vzorce rozliší
jednotlivé druhy uhlovodíků
 definuje pojem konstituce, konfigurace
a struktura látky a aplikuje je při
rozlišení konstitučních a prostorových
izomerů
 objasní příčinnou souvislost mezi
strukturou látky a jejími vlastnostmi
 podle teorie hybridizace navrhne
prostorový tvar molekul a sestaví
jejich model
 popíše rozdíly mezi průběhem
chemické reakce anor. a org. látek
 ze zápisu chemické rovnice určí
substrát a činidlo a jeho druh
 ze zápisu chemické rovnice určí typ
chemické reakce
 vymezí pojem hořlavina a jmenuje
zásady práce s ní
 ze souboru vzorců určí druhy
uhlovodíků a typ řetězce
 uvede pravidla aromaticity
 utvoří názvy a napíše vzorce
uhlovodíků
 vymezí rozdíl mezi izomerem a
konformerem
 ze sumárního vzorce alkanu navrhne
počet řetězových izomerů
 zapíše konformace ethanu projekčními
vzorci
 ze struktury uhlovodíků odvodí jejich
skupenství a rozpustnost ve vodě;
údaje ověří v chemických tabulkách
 ze zápisu chemické reakce odvodí typ
reakce
 na základě znalosti mechanismu
reakce zapíše produkty reakcí
 srovná reaktivitu nasycených,
nenasycených a aromatických
uhlovodíků
 v informačních zdrojích vyhledá

 Vlastnosti uhlíku
v organických sloučeninách
 Druhy organických látek

 Typy vzorců a řetězců
v organických sloučeninách

 Struktura organických látek a
izomerie
 Indukční a mezomerní efekt
 Prostorový tvar molekul
 Typy chemických reakcí
v organické chemii

 Bezpečnost práce s
hořlavinami
 Druhy uhlovodíků (alkany,
alkeny, alkadieny, alkyny a
jejich cyklické obdoby, areny)
 Názvosloví
 Izomerie a konformace
nasycených uhlovodíků

 Fyzikální vlastnosti
 Chemické vlastnosti

 Zástupci a užití
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Petrochemie

Deriváty
uhlovodíků

Heterocykly a
organické
deriváty
kyseliny
uhličité

Chemie v praxi

ŠVP

významné zástupce a zjistí jejich užití
 vyjmenuje fosilní paliva a objasní
podmínky jejich vzniku
 objasní vztah fosilních paliv k pojmům
neobnovitelný zdroj energie a
udržitelný rozvoj
 z informačních zdrojů porovná
výhřevnost fosilních paliv s jinými
alternativními zdroji energie
 posoudí ekologický aspekt spalování
uhlovodíků
 navrhne způsob dělení ropy na
jednotlivé frakce a objasní rozdíly
mezi nimi
 vysvětlí princip krakování a
reformování
 z hodnoty oktanového/cetanového
čísla posuzuje kvalitu pohonných hmot
 vyjmenuje složení zemního plynu a
v informačních zdrojích vyhledá jeho
užití
 vysvětlí pojem karbonizace a
vyjmenuje její frakce a jejich užití
 podle obecného vzorce pozná druh
derivátu
 utvoří název a napíše vzorec
 rozliší obecné vzorce primárních,
sekundárních a terciárních aminů a
alkoholů
 najde souvislost mezi strukturou a
fyzikálními vlastnostmi
 podle obecného vzorce odvodí
vlastnosti funkční skupiny
 ze zápisu chemické reakce odvodí typ
reakce
 na základě znalosti mechanismu
reakce zapíše produkty reakcí
 uvede prakticky významné deriváty
uhlovodíků a zhodnotí jejich vliv na
životní prostředí a zdraví člověka
 utvoří název a napíše vzorec
 popíše vztah heterocyklických
sloučenin k derivátům uhlovodíků
 utvoří název a napíše vzorec
heterocyklů, které jsou součástí
organismů
 utvoří název a napíše vzorec fosgenu a
močoviny
 z rovnice odvodí nebezpečnost
fosgenu pro lidský organismus a
diskutuje o BOL
 ze vzorců močoviny a kyseliny
močové odvodí jejich vlastnosti
 rozliší monomer a polymer a uvede
základní strukturní předpoklady pro
průběh polymerace
 popíše vznik polymeru z monomeru
rovnicí a polymer nazve technickým

 Surovinové zdroje organické
chemie

4.1.4ENV-INT
Člověk a životní
prostředí
GEOLOGIE-INT

 Zpracování ropy

 Zpracování zemního plynu
 Zpracování uhlí
 Charakteristika jednotlivých
skupin derivátů uhlovodíků
(halogenderiváty, dusíkaté
deriváty, kyslíkaté deriváty)
 Názvosloví

4.1.4ENV-INT
Člověk a životní
prostředí

 Fyzikální vlastnosti
 Chemické vlastnosti

 Zástupci a užití

 Heterocykly

 Organické deriváty kyseliny
uhličité

 Makromolekulární látky
vzniklé polymerací

- 179 -

4.1.4ENV-INT
Člověk a životní
prostředí

Gymnázium Opatov









ŠVP
názvem
uvede základní strukturní předpoklady
pro průběh polykondenzace
popíše vznik polyesteru a polyamidu
rovnicí a produkt nazve technickým
názvem
popíše využití organokřemičitých
sloučenin a posoudí jejich nezávadnost
pro lidský organismus
zdůvodní škodlivost tetraethylolova
pro životní prostředí
posoudí vliv plastů na životní prostředí
a navrhne řešení
ze vzorců vybraných léčiv určí jejich
zařazení do skupiny derivátů
uhlovodíků
definuje pojem pesticid a jeho druhy a
diskutuje o jejich vlivu na životní
prostředí
objasní souvislost mezi strukturou
látky a její barevností

 Makromolekulární látky
vzniklé polykondenzací

 Organoprvkové sloučeniny

 Plasty a životní prostředí
 Léčiva
 Pesticidy
 Barviva

Vyučovací předmět CHEMIE
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Bílkoviny

Nukleové
kyseliny

Sacharidy

 porovná vzorce AK a najde jejich
shodné a odlišné vlastnosti
 zapíše strukturu AK v izoelektrickém
bodě a při změně pH
 pomocí rovnice vyjádří vznik
dipeptidu
 rozliší jednotlivé úrovně struktur a
popíše vazby, které je vytváří
 jmenuje příklady bílkovin a objasní
jejich funkci v organismu
 vysvětlí podstatu denaturace a uvede
její využití v praxi
 posoudí vliv denaturačních činidel na
zdraví člověka
 porovná stavbu nukleotidu DNA a
RNA
 rozliší jednotlivé úrovně struktur
 objasní význam primární struktury
DNA pro zachování genetické
informace
 vysvětlí význam komplementarity
bazí pro přenos a uchování genetické
informace
 objasní princip replikace DNA
 zapíše acyklickou a cyklickou
strukturu základních pentóz a hexóz
a uvede jejich zdroj v přírodě
 rozliší v molekule sacharidu volný
poloacetalový hydroxyl jako nositele
redoxních vlastností
 vysvětlí rozpustnost monosacharidů
ve vodě
 popíše vznik glykosidů

 Aminokyseliny (AK)

 Vznik peptidové vazby
 Struktura bílkovin
 Druhy bílkovin
 Denaturace

 Struktura nukleových kyselin

 Replikace
 Monosacharidy
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4.1.4ENV-INT
Člověk a životní
prostředí
4.1.4ENV -KURZ
Životní prostředí
ČR
Vztah člověka
k prostředí
Problematika
vztahů organismů a
prostředí
4.1.1.OSV - KURZ
Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
4.1.5.MV-INT
Mediální produkty a
jejich významy
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 popíše vznik disacharidu kondenzací
 ze vzorce disacharidu pozná typ
glykosidické vazby a odhadne jeho
redoxní vlastnosti
 uvede složení, význam a přírodní
zdroj sacharózy, maltózy a laktózy
 uvede složení, význam a přírodní
zdroj celulózy, škrobu a glykogenu
 porovná vlastnosti škrobu a celulózy
 z informačních zdrojů zjistí
praktické využití celulózy
 uvede společné znaky lipidů
 napíše rovnici vzniku
triacylglycerolu
 najde souvislost mezi strukturou
olejů, tuků a jejich vlastnostmi a
posoudí jejich vhodnost pro
stravování člověka
 vysvětlí princip procesů: žluknutí,
ztužování, vysychání, zmýdelnění
 objasní roli tenzidů a detergentů
v pracím procesu
 ze vzorce rozliší mezi
acylglycerolem a voskem
 ze vzorce rozliší mezi glykolipidem a
fosfolipidem
 v molekule složeného lipidu rozliší
jeho polární a nepolární část
 vysvětlí význam amfifilní molekuly
pro autoagregaci složených lipidů
v biologických systémech
 podle vzorců alkaloidů určí jejich
společné strukturní rysy a vlastnosti
 spojí druh alkaloidu s konkrétní
rostlinou
 z informačních zdrojů zjistí obsah
tabákového kouře a vliv těchto látek
na lidský organismus
 diskutuje o problematice drog
 ze vzorců izoprenoidů určí jejich
společné rysy
 ze souboru vzorců izoprenoidů
rozliší terpenoidy a steroidy
 ze vzorce izoprenoidu odvodí jeho
příslušnost k typu organické látky
 na základě struktury izoprenoidu
odvodí jeho vlastnosti
 jmenuje prakticky a biologicky
významné izoprenoidy
 diskutuje o roli cholesterolu v
organismu
 podle vzorců roztřídí hormony do
skupin přírodních látek
 ze struktury odvodí jejich hydrofilní
a hydrofobní charakter
 na příkladech hormonů objasní jejich
roli v regulaci metabolismu
 na základě znalosti struktury enzymů
určí jejich odlišnosti od

 Disacharidy

 Polysacharidy

 Jednoduché lipidy

 Složené lipidy

 Charakteristika alkaloidů
 Druhy alkaloidů
 Fyziologické účinky alkaloidů

 Charakteristika izoprenoidů
 Dělení izoprenoidů

 Vlastnosti izoprenoidů

 Struktura hormonů

 Hormonální regulace
metabolismu
 Struktura a funkce enzymů
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anorganických katalyzátorů
 vysvětlí závislost mezi strukturou a
mechanismem účinnosti enzymů
 vytvoří název enzymu podle
substrátové a účinkové specifity
 z grafu odečte závislost rychlosti
enzymových reakcí na faktorech
reakčního prostředí
 ze zápisu chemické reakce určí
funkci kofaktoru
 soubor vzorců vitaminů roztřídí na
vitaminy rozpustné a nerozpustné ve
vodě
 z informačních zdrojů zjistí důsledky
avitaminóz na lidské zdraví
 vysvětlí rozdíl mezi trávením a
metabolismem
 vysvětlí rozdíl mezi anabolismem a
katabolismem
 podle vzorce popíše strukturu ATP
 na základě průběhu fosforylace
objasní roli ATP jako zásobárny
energie
 podle biochemických schémat popíše
katabolismus sacharidů, bílkovin a
proteinů v lidském organismu a
porovná jejich energetickou
výtěžnost
 charakterizuje podmínky pro průběh
kvašení a porovná jeho energetickou
výtěžnost s aerobními procesy
 určí hlavní podmínky pro průběh
fotosyntézy
 objasní význam fotosyntézy pro
tvorbu energeticky bohatých látek
 popíše fáze proteosyntézy
 vysvětlí princip vzniku dědičných
znaků na základě proteosyntézy
 vysvětlí podstatu mutace a posoudí
vliv mutagenů na zdraví člověka
 ze vztahů mezi živinami jmenuje
faktory vedoucí k obezitě a navrhne
zásady racionální výživy

 Názvosloví enzymů
 Faktory ovlivňující aktivitu
enzymů
 Významné kofaktory enzymů
 Funkce a druhy vitamínů

 Obecné rysy metabolismu a jeho
druhy
 Bioenergetika

 Katabolismus sacharidů,
bílkovin a proteinů

 Fotosyntéza

 Proteosyntéza

 Vztahy mezi živinami v lidském
organismu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Cílem vyučovacího předmětu Anglický jazyk je dovést studenty na úroveň B2 podle společného

evropského referenčního rámce Rady Evropy.
Žák se srozumitelně, sebevědomě a jasně vyjadřuje písemně a ústně v rámci formálních a
neformálních situací, podává jasný popis, rozvíjí argumentaci, prezentuje své názory, přičemž používá
slovní zásobu na vysoké úrovni a dobře ovládá gramatiku. Dále žák nabývá znalostí o zemích, ve
kterých se studovaným jazykem mluví. Také si upevňuje vědomí existence odlišných kultur a zároveň
postupného sbližování národů Evropy a ostatního světa.
Obsahové vymezení předmětu:
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Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vzdělávacího
oboru Cizí jazyk v RVP GV.
Předmět Anglický jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
 Český jazyk a literatura
 Základy společenských věd
 Dějepis
 Zeměpis
 Informatika a výpočetní technika
Do obsahu Anglického jazyka jsou na vyšším stupni gymnázia vřazena tato průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova(OSV): (Sociální komunikace.)
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: (Globální problémy, jejich příčiny a
důsledky. Žijeme v Evropě. Vzdělávání v Evropě a ve světě.)
3. Multikulturní výchova (Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního
prostředí.)
Časové a organizační vymezení předmětu:

Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen jako povinný předmět v 1.-8. ročníku osmiletého
gymnázia a 1.-4. ročníku čtyřletého gymnázia.
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
5.-8. ročník osmiletého gymnázia:

celkem 12 ( 3, 3, 3, 3) hod/týden
1.-4. ročníku čtyřletého gymnázia: celkem 12 ( 3, 3, 3, 3) hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků VG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:

Kompetence k učení
Vyučující:
 vede studenta k vnímání a užívání cizího jazyka jako mnohotvárného prostředku ke zpracování
a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakcí se světem a se
sebou samým, k vyjádření vlastních potřeb a k prezentaci a obhajobě názorů.
 zadává studentům či skupinám studentů samostatné práce, projekty a domácí úkoly, při kterých
studenti pracují s odbornými texty, časopisy, knihami, internetem a dalšími zdroji a využívají a
aplikují své teoretické poznatky v praxi.
 vede žáky k samostatnému zpracování, realizaci vlastních nápadů, časovému rozvržení práce,
spolupráci v rámci týmu.
 umožňuje studentům pozorovat, naslouchat, porovnávat výsledky a práce jiných skupin nebo
jednotlivců.
 prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a vede studenty k tomu, aby je využívali,
ale zároveň ponechává studentům prostor pro vlastní postup práce.
 vede studenty prostřednictvím zajímavých a různorodých aktivit k aktivnímu učení během
hodiny.
 podporuje hledání souvislostí u jazykových struktur a u slovní zásoby, vybízí studenty ke
srovnávání s mateřštinou a s jinými jazyky, které studenti znají.
 umožňuje studentům v praxi pochopit přínos osvojení CJ při práci s časopisy a extenzivní
četbou upravených i autentických textů.
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Kompetence k řešení problémů
Vyučující:
 zadává k řešení a diskuzi témata a úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích
předmětů a které jsou spjaty s reálným životem studentů.
 postupně předkládá k řešení úkoly a témata většího rozsahu a komplexnějšího charakteru.
 navozuje autentické situace vedoucí k řešení problémů (psaní dopisů na různá témata,
rozhovory v různých kontextech, poslech rodilých mluvčích atd.).
 podporuje studenty při hledání různých postupů a formulování vlastních názorů.
 vede studenty k aktivnímu osvojování slovní zásoby, logickému odvozování neznámých
výrazů a jejich vyjádření opisem nebo synonymy.
 podporuje u studentů schopnost pracovat s nekompletními informacemi, predikovat význam a
hledat smysl a souvislosti.
Kompetence komunikativní
Vyučující:
 zařazuje do výuky týmovou práci, která podporuje komunikaci mezi studenty a jejich
vzájemnou spolupráci a vede je k zodpovědnosti za plnění daných úkolů v rámci pracovní
skupiny.
 umožňuje studentům prezentovat a obhajovat vlastní názory a pojetí daného problému v rámci
ústní i písemné prezentace.
 rozvíjí schopnosti studentů naslouchat ostatním, tolerovat jejich postupy a diskutovat o daném
problému.
 uplatňuje ve výuce brainstorming, hraní rolí, simulace reálných situací.
 vyžaduje zpracování vybraných témat formou závěrečné práce (power-point, graficky, písemně
atd.) a následně požaduje prezentaci tématu, jeho obhajobu a diskusi se spolužáky.
Kompetence sociální a personální
Vyučující:
 napomáhá se vzájemnou evaluací a autoevaluací studentů a spolu identifikují příčiny úspěchů a
neúspěchů.
 zdůrazňuje pravidla kvalitní spolupráce ve dvojicích nebo skupině a nutnost vzájemné pomoci.
 přispívá k vytváření mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii.
 využívá při výuce aktivity, na jejichž tvorbě se studenti sami podílejí.
Kompetence občanské
Vyučující:
 umožňuje seznámení studentů s kulturními tradicemi a hodnotami anglicky mluvících zemí.
 zadává studentům úkoly, ve kterých srovnávají způsob života, zvyky a obyčeje u nás a
v anglicky mluvících zemích a zaujímají stanovisko ke společenským, kulturním,
geografickým a ekologickým odlišnostem.
 diskutuje se studenty o odlišném způsobu života v evropských zemích, o globálních
problémech, jejich příčinách a důsledcích.
Kompetence pracovní a k podnikavosti
Vyučující:
 podněcuje u studentů využití CJ v rámci jejich zájmové činnosti a využití volného času.
 pomáhá rozvíjet schopnosti studentů ve školních a celostátních soutěžích.
 umožňuje studentům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky
 motivuje studenty k přípravě na vykonání mezinárodní jazykové zkoušky.
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pomáhá studentům ujasnit si důležitost využití znalosti cizího jazyka v rámci jejich budoucího
povolání nebo volby studia.

Vyučovací předmět Anglický jazyk
Ročník:
první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
čtení a poslech

ústní projev a
interakce

písemný
projev

 porozumí hlavním myšlenkám
jednoduchého projevu na běžné a
známé téma
 rozezná hlavní informaci v textu nebo
projevu
 používá techniku čtení „skimming“
k vyhledávání hlavních myšlenek
 využívá překladové a výkladové
slovníky a s jejich pomocí pracuje i s
detaily
 rozumí autentickému projevu dvou a
více účastníků a rozliší jejich názory
 sleduje pořady s jednoduchou slovní
zásobou na známé téma
 přednese krátký projev na jednoduché
téma
 pohovoří o svých zájmech, provede
výzkum a prezentuje výsledky
 v komunikaci sdělí a pochopí
základní informace
 u jednoduchých textů a vyslechnutých
projevů srozumitelně sdělí hlavní
myšlenku
 při komunikaci používá osvojené
jazykové prostředky
 čte nahlas a srozumitelně kratší i delší
texty
 dbá na správnou výslovnost
jednotlivých slov a dodržování
základních pravidel anglické fonetiky
 jednoduše a souvisle strukturuje volný
písemný projev na známé jednoduché
téma
 píše osobní dopis, článek do tisku,, emailové zprávy, inzerát, pozdrav,
vzkaz
 píše osobní dopisy popisující zážitky
a dojmy
 vnímá rozdíly mezi formálním a
neformálním jazykem
 vyplní a sestaví dotazník
 využívá překladové slovníky

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Fonetika a pravopis:
 procvičování výslovnosti
zkrácených forem, přízvučná
slova ve větě, rozlišování
homofonních výrazů a výrazů
podobně znějících, psaní velkých
písmen

 Osobnostní a
sociální
výchova(OSV):
(Sociální
komunikace.)
INT

 Výchova
k myšlení
 Mluvnice:
v evropských a
 přítomný čas prostý a průběhový,
globálních
předpřítomný čas, minulý prostý
souvislostech:
a průběhový, vyjadřování
(Žijeme
budoucnosti pomocí going to a
v Evropě.) INT
will, užití -ing tvarů, číslovky,
slovosled-postavení příslovcí,
 Multikulturní
modální slovesa- základní
výchova (Vztah
pravidla a opisné tvary, členy k multilingvní
základní pravidla, výrazy bez
situaci a ke
členu, přídavná jména- postavení
spolupráci mezi
ve větě, 2. a 3. stupeň přídavných
lidmi z různého
jmen, existenční vazba, podstatná
kulturního
jména-rod, číslo, počitatelnost,
prostředí.) INT
neurčitá zájmena, výrazy
vyjadřující množství
 Funkce:
 preference, názor- souhlas a
nesouhlas, rada, blahopřání,
žádost, prosba, emoce
(libost/nelibost, zájem/ nezájem,
radost, zklamání, překvapení,
údiv, obava, vděčnost, sympatie,
lhostejnost, strach)
 Slovní zásoba:
 rozšíření slovní zásoby
k uvedeným tématům, tvoření
slov skládáním a odvozováním,
frázová slovesa, problémová
slovesa, synonyma a homonyma,
spojovací výrazy







Tématické okruhy:
já a moje rodina
každodenní život
domov a bydlení
volný čas a společenské aktivity
lidé a společnost- světové
události a témata
 svátky a tradice
 stravování
 nakupování
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 Reálie: viz poznámka

Vyučovací předmět Anglický jazyk
Ročník:
druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
čtení a poslech

ústní projev a
interakce

písemný
projev

 porozumí hlavním myšlenkám a
rozezná i detailní informace delšího,
jazykově i obsahově náročnějšího
sdělení na běžné a známé téma
 používá techniku čtení „skimming“
k vyhledávání hlavních myšlenek a
„scanning“ k vyhledávání detailních
informací
 rozumí autentickému projevu více
účastníků
 identifikuje citové zabarvení projevu a
rozlišná stanoviska účastníků
 využívá různé druhy slovníků a
s jejich pomocí pracuje s detaily
 odvodí význam slov na základě již
osvojené slovní zásoby a kontextu
 sleduje pořady s odpovídající slovní
zásobou na známé téma
 přednese krátký a logicky
strukturovaný projev na jednoduché
téma
 pohovoří o svých zájmech, popíše lidi
a místa ve svém okolí
 v komunikaci sdělí a pochopí
základní informace, vysvětlí své
názory a stanoviska
 zahájí, vede a ukončí rozhovor
 u jednoduchých textů a vyslechnutých
projevů srozumitelně sdělí hlavní
myšlenku i některé detailní informace
 při komunikaci používá osvojené
jazykové prostředky
 čte plynule a srozumitelně kratší i
delší texty a anglické časopisy
 dbá na správnou výslovnost
jednotlivých slov a dodržování
základních pravidel anglické fonetiky
 jednoduše a souvisle strukturuje volný
písemný projev na všeobecné téma,
které zná nebo téma, které ho osobně
zajímá
 píše: popis místa domu, formální
dopis, článek do časopisu, blahopřání,
pozvání
 vnímá rozdíly mezi formálním a
neformálním jazykem
 připraví stránku na internet
 využívá překladové a výkladové
slovníky, internet

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Fonetika a pravopis:
 přízvučná slova, rozvoj
výslovnostních návyků a
schopnosti porozumění,
asimilace, psaní velkých písmen,
odlišnosti britské a americké
angličtiny

 Osobnostní a
sociální
výchova(OSV):
(Sociální
komunikace.)
INT

 Mluvnice:
 podmínková souvětí 0.-2. typu,
předpřítomný čas v porovnání
s přítomným a minulým časem,
trpný rod, vyjadřování budoucích
plánů a záměrů, přítomný čas
k vyjádření budoucnosti,zájmena
osobní, vztažná a přivlastňovací,
příslovce - tvoření a postavení ve
větě, předložky, časová souvětí,
dovětky, vztažné a účelové věty

 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Žijeme
v Evropě.) INT

 Multikulturní
výchova (Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
 Funkce:
kulturního
 představení, oslovení, rozloučení,
prostředí.) INT
názor, návrh- přijetí a odmítnutí,
žádost - získávání a podávání
informací, povolení- žádání,
svolení a odmítnutí, prezentace
názoru, emoce (libost/nelibost, zájem/
nezájem, radost, zklamání, překvapení,
údiv, obava, vděčnost, sympatie,
lhostejnost, strach)

 Slovní zásoba:
 rozšíření slovní zásoby
k uvedeným tématům, tvoření
slov skládáním a odvozováním,
frázová slovesa, problémová
slovesa make, have a do,
synonyma a homonyma,
antonyma, užitečná slovní
spojení, spojovací výrazy







Tématické okruhy:
sdělovací prostředky
cestování
počasí a příroda
sportovní aktivity
kultura - tanec, hudba,
architektura, malba
 naše město a region
 Reálie:
 viz poznámka
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ŠVP

Vyučovací předmět Anglický jazyk
Ročník:
třetí ročník čtyřletého studia a kvinta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
čtení a poslech

ústní projev a
interakce

písemný
projev

 porozumí hlavním myšlenkám
složitějších textů na různá témata
 rozpozná strukturu textu a jednotlivé
osoby
 identifikuje styl a citové zabarvení
projevu
 rozumí autentickému projevu dvou a
více účastníků na známé téma ve
standardním tempu
 rozliší různé názory a stanoviska
účastníků a vyjádří svůj postoj
 odvodí význam slov na základě již
osvojené slovní zásoby a kontextu
 sleduje pořady a filmy s odpovídající
slovní zásobou na běžné téma
 využívá různé druhy literatury a
internet
 přednese souvislý projev na běžné
téma
 podrobněji pohovoří o svých zájmech,
popíše lidi, své zájmy a místa ve svém
okolí
 v komunikaci sdělí a pochopí
základní i detailní informace, vyjádří
a obhájí své názory a stanoviska
 zahájí, vede a ukončí neformální i
formální rozhovor
 u jednoduchých textů a vyslechnutých
projevů srozumitelně sdělí hlavní
myšlenku i detailní informace
 při komunikaci používá osvojené
jazykové prostředky
 přečte potichu zjednodušené literární
dílo s cílem pochopení obsahu a
zaujme stanovisko a názor na dílo, čte
anglické časopisy
 dbá na správnou výslovnost a
dodržování pravidel anglické fonetiky
 strukturuje volný písemný projev na
všeobecné téma
 píše formální i neformální dopisy
 napíše osnovu a strukturuje text
 píše vyprávění, zprávu, recenzi filmu
a televizního pořadu, žádost o
informace
 využívá četbu zjednodušených textů
k tvorbě vlastních projektů
 využívá překladové a výkladové
slovníky, encyklopedie, internet

 Fonetika a pravopis:
 rozvoj výslovnostních návyků,
procvičování výslovnosti
samohlásek, slovní a větný
přízvuk, interpunkce
 Mluvnice:
 přítomný prostý, průběhový a
předpřítomný čas k vyjádření
přítomnosti, slovesa vyjadřující
stav a činnost, předminulý čas,
konjunktiv - used to a would,
předpřítomný čas prostý a
průběhový, členy u zeměpisných
názvů, trpný a činný rod, vazba
have something done, zájmena
zvratná a přivlastňovací,
vyjadřování budoucnosti,
modální slovesa k vyjadření
pravděpodobnosti
 Funkce:
 preference, názor, žádost,
oslovení, představení, přivítání,
rozloučení, stížnost, nabídnutí
pomoci, zahájení, vedení a
ukončení diskuze, emoce
 Slovní zásoba:
 rozšíření slovní zásoby
k uvedeným tématům, tvoření
slov skládáním a odvozováním,
frázová slovesa, synonyma a
homonyma, antonyma, fráze a
užitečná slovní spojení, idiomy,
spojovací výrazy











Tématické okruhy:
volný čas a sportovní aktivity
doprava a cestování
sdělovací prostředky
světové události a témata
lidé a společnost
služby
nakupování
volný čas a zábava
zeměpis a příroda

 Reálie:
 viz poznámka

Vyučovací předmět Anglický jazyk
Ročník:
čtvrtý ročník čtyřletého studia a sexta osmiletého studia
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(PT, TO, INT,
PRO)

 Osobnostní a
sociální
výchova(OSV):
(Sociální
komunikace.)
INT
 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Žijeme
v Evropě.) INT
 Multikulturní
výchova (Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí.) INT
 pouze
pro3.ročník:
 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Globální
problémy,
jejich příčiny a
důsledky.
Vzdělávání
v Evropě a ve
světě.) INT

Gymnázium Opatov
Téma:
čtení a poslech

ústní projev a
interakce

písemný
projev

ŠVP

Školní výstup - žák:

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 porozumí hlavním myšlenkám a
rozezná i detailní informace
složitějších textů na různá témata
 identifikuje strukturu textu a
jednotlivé osoby, užívá různé
techniky čtení dle typu a účelu textu
 identifikuje jednotlivé mluvčí, různý
styl projevu, citové zabarvení a
stanoviska
 rozumí autentickému projevu dvou a
více účastníků ve standardním tempu i
s neznámými výrazy, jejichž význam
lze odhadnout
 rozliší různé názory a stanoviska
účastníků a vyjádří svůj názor
stanovisko
 odvodí význam slov na základě již
osvojené slovní zásoby, znalosti
tvorby slov a kontextu
 sleduje pořady a filmy s odpovídající
slovní zásobou a náročnějším
obsahem
 využívá různé druhy literatury a
informační technologie
 přednese delší souvislý projev na dané
téma
 podrobněji pohovoří o svých zájmech,
popíše osobu, místo, činnost, situaci
 v komunikaci sdělí a pochopí
základní a detailní informace, vyjádří
a obhájí své názory a stanoviska a jen
omezeně redukuje to, co chce sdělit
 reaguje adekvátně v běžných
životních situacích, užívá vhodné
výrazy nebo je opíše
 u textů a vyslechnutých projevů
rodilých mluvčích srozumitelně sdělí
hlavní myšlenku a detailní informace
 při komunikaci používá osvojené
jazykové prostředky
 přečte zjednodušené literární dílo
s cílem pochopení obsahu a zaujme
stanovisko a názor na dílo, čte
anglické časopisy
 dbá na správnou výslovnost a
dodržování pravidel anglické fonetiky
 strukturuje volný písemný projev na
dané téma, využívá formální a
neformální jazykové prostředky
 píše úřední i osobní dopisy se
správnou strukturou a jazykovými
prostředky
 napíše osnovu, rozvrhne téma, stanoví
hlavní body a myšlenky
 využívá překladové a výkladové
slovníky, encyklopedie, internet
 využívá četbu zjednodušených i
autentických textů k tvorbě vlastních
projektů a prezentací

 Fonetika a pravopis:
 rozvoj výslovnostních návyků,
procvičování výslovnosti
samohlásek, slovní a větný
přízvuk, interpunkce

 Osobnostní a
sociální
výchova(OSV):
(Sociální
komunikace.)
INT

 Mluvnice:
 modální slovesa k vyjádření
určitosti a pravděpodobnosti,
opisy modálních sloves pro
minulost, podmínková souvětí
třetího typu, vazby sloves
s infinitivem nebo –ing tvarem,
nepřímá řeč, nepřímá otázka,
účelové věty, přací věty, vztažné
věty, modální sloveso should ,
předložky spojené s místem,
pohybem a místem, spojky,
dovětky
 Funkce:
 popis, hypotéza, prezentace
názoru, souhlas a nesouhlas,
zdvořilé odmítnutí, představení,
rozloučení, zdvořilost,
odůvodnění, srovnávání, emoce
 Slovní zásoba:
 rozšíření slovní zásoby
k uvedeným tématům, tvoření
slov skládáním a odvozováním,
frázová slovesa, synonyma a
homonyma, antonyma, fráze a
užitečná slovní spojení, idiomy,
spojovací výrazy









Tématické okruhy:
osobní charakteristika
společnost
vzdělávání
práce a povolání
plány do budoucna
život v jiných zemích
historie

 Reálie:
 viz poznámka
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 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Žijeme
v Evropě.) INT
 Multikulturní
výchova (Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí.) INT
 pouze
pro4.ročník:
 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Globální
problémy,
jejich příčiny a
důsledky.
Vzdělávání
v Evropě a ve
světě.) INT

Gymnázium Opatov

ŠVP

 píše popis osoby, strukturovaný
životopis, žádost o zaměstnání, zprávu
- srovnání

Vyučovací předmět Anglický jazyk
Ročník:
septima osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
čtení a poslech

ústní projev a
interakce

písemný
projev

Učivo:

 porozumí hlavním myšlenkám a
rozezná detailní informace složitých
textů na různá témata
 identifikuje strukturu textu a
jednotlivé osoby, užívá různé
techniky čtení dle typu a účelu textu
 identifikuje jednotlivé mluvčí, různý
styl projevu, citové zabarvení a
stanoviska
 rozumí autentickému projevu dvou a
více účastníků ve standardním tempu i
s méně pečlivou výslovností
 rozliší různé názory a stanoviska
účastníků a vyjádří svůj názor
 odvodí význam slov na základě již
osvojené slovní zásoby, znalosti
tvorby slov, internacionalismů a
kontextu
 sleduje pořady a filmy s náročnějším
obsahem, postihne zápletku a sled
událostí ve filmu a divadelní hře
 využívá různé druhy literatury a
informační technologie za účelem
vyhledávání informací
 přednese souvislý a logicky
uspořádaný projev na dané téma
 detailně pohovoří o svých zájmech,
popíše osobu, místo, činnost, situaci
 komunikuje rychle a spontánně a
používá osvojené jazykové
prostředky, vyjádří a obhájí své
názory a stanoviska, aniž by
redukoval to, co chce sdělit
 reaguje adekvátně v běžných
životních situacích, užívá vhodné
výrazy a fráze nebo je opíše
 u textů a vyslechnutých projevů
rodilých mluvčích srozumitelně sdělí
získané informace
 vyjadřuje se foneticky správně
 přečte zjednodušené literární dílo a
vyjádří své stanovisko a názor na dílo,
čte anglické časopisy
 strukturuje delší písemný projev na
dané téma, využívá formální a
neformální jazykové prostředky
 píše úřední i osobní dopisy se
správnou strukturou a jazykovými
prostředky
 napíše osnovu, rozvrhne téma, stanoví
hlavní body a myšlenky

(PT, TO, INT,
PRO)

 Fonetika a pravopis:
 Osobnostní a
sociální
 rozvoj výslovnostních návyků,
výchova(OSV):
procvičování výslovnosti
(Sociální
samohlásek, slovní a větný
komunikace.)
přízvuk, interpunkce, rým a
INT
rytmus, zaměnitelné dvojice slov,
odlišnosti britské a americké
angličtiny
 Výchova
k myšlení
v evropských a
 Mluvnice:
globálních
 časový systém, vyjadřování
souvislostech:
minulosti, vyjadřování
(Žijeme
budoucnosti, předminulý prostý a
v Evropě.) INT
průběhový čas,
 zkracování souvětí pomocí
příčestí, trpný rod (vazby typu it  Výchova
k myšlení
is said), 2. stupeň příd. jmen,
v evropských a
zájmena, vztažná souvětí, inverze
globálních
souvislostech:
 Funkce:
(Globální
 preference, postoje, názor problémy,
souhlas a nesouhlas, zmírnění a
jejich příčiny a
důraz, emoce
důsledky.
Vzdělávání
 Slovní zásoba:
v Evropě a ve
 rozšíření slovní zásoby
světě.) INT
k uvedeným tématům, tvoření
slov skládáním, odvozováním,
 Multikulturní
konverzí, krácením, převzetím
výchova (Vztah
z cizího jazyka, frázová slovesa,
k multilingvní
synonyma a homonyma,
situaci a ke
antonyma, užitečné fráze, slovní
spolupráci mezi
spojení a idiomy, „false friends“,
lidmi z různého
spojovací výrazy
kulturního
prostředí.) INT
 Tématické okruhy:
 osobní charakteristika
 osobní vztahy a komunikace
 kultura - literatura, film, hudba
 každodenní život - moderní
trendy
 věda a budoucnost
 Reálie:
 viz poznámka
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ŠVP

 využívá překladové, výkladové a
odborné slovníky, encyklopedie,
internet a jiná média
 využívá četbu autentických textů
k tvorbě vlastních projektů a
prezentací
 samostatně zpracuje práci většího
rozsahu
 píše: recenzi knihy a filmu, popis
místa a událostí

Vyučovací předmět Anglický jazyk
Ročník:
oktáva osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
čtení a poslech

ústní projev a
interakce

 porozumí hlavním myšlenkám a
rozezná specifické a detailní
informace složitých i odborných textů
 identifikuje strukturu textu a
jednotlivé osoby, užívá různé
techniky čtení dle typu a účelu textu
 identifikuje jednotlivé mluvčí, různý
styl projevu, citové zabarvení, názory
a stanoviska
 rozumí autentickému projevu dvou a
více účastníků ve standardním tempu i
s méně zřetelnou výslovností a
s neznámými výrazy, jejichž význam
lze odhadnout
 rozliší různé názory a stanoviska
účastníků a vyjádří svůj názor a
stanovisko
 odvodí význam slov na základě již
osvojené slovní zásoby, znalosti
tvorby slov, internacionalismů a
kontextu
 sleduje odborné pořady a filmy,
rozumí dialogům, které nejsou
zabarvené dialektem nebo slangem
 využívá různé druhy literatury a
informační technologie
 přednese souvislý logicky uspořádaný
projev, referát na dané téma
 detailně hovoří o svých zájmech,
popíše osobu, místo, činnost, situaci
 komunikuje rychle a spontánně,
používá osvojené jazykové prostředky
a snaží se o gramatickou správnost
 vyjádří a obhájí své názory a
stanoviska a umí vyvracet názor,
s nímž nesouhlasí
 reaguje adekvátně v běžných
životních situacích, užívá vhodné
výrazy a fráze nebo je nahradí
opisným vyjádřením
 u textů a vyslechnutých projevů
rodilých mluvčích srozumitelně sdělí
získané informace
 zahájí, vede a zakončí dialog nebo

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Fonetika a pravopis:
 rozvoj výslovnostních návyků,
procvičování výslovnosti
samohlásek, slovní a větný
přízvuk, interpunkce, rým a
rytmus, intonace ve větách,
 odlišnosti britské a americké
angličtiny

 Osobnostní a
sociální
výchova(OSV):
(Sociální
komunikace.)
INT

 Mluvnice:
 podmínková souvětí (typ 0-3 a
jejich kombinace), vazby
s gerundiem a infinitivem,
podmínkové věty v nepřímé řeči,
vedlejší věty: účelové,
přípustkové a vztažné, minulý
infinitiv, další modální slovesa a
významově podobné konstrukce:
ought to, should, had better atd.

 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Žijeme
v Evropě.) INT

 Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech:
(Globální
 Funkce:
problémy,
 rada - zdvořilá žádost a vyhovění,
jejich příčiny a
doporučení, odmítnutí, varování,
důsledky.
odůvodnění, návrh, dohadování,
Vzdělávání
emoce
v Evropě a ve
světě.) INT
 Slovní zásoba:
 rozšíření slovní zásoby
 Multikulturní
k uvedeným tématům, tvoření
výchova (Vztah
slov skládáním, odvozováním,
k multilingvní
konverzí, zkracováním, převzetím
situaci a ke
z cizího jazyka, frázová slovesa,
spolupráci mezi
synonyma, antonyma, užitečné
lidmi z různého
fráze, slovní spojení a idiomy,
kulturního
„false friends“, spojovací výrazy
prostředí.) INT







Tématické okruhy:
zdraví a životní styl
příroda a životní prostředí
světové události a témata
lidé a společnost
cestování

 Reálie:
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písemný
projev

ŠVP

diskusi
 vyjadřuje se foneticky správně
 přečte zjednodušené i kratší
autentické literární dílo a vyjádří své
stanovisko a názor na dílo, čte
anglické časopisy
 strukturuje písemný projev na dané
konkrétní i abstraktní téma se
systematicky rozvinutou argumentací
 píše úřední i osobní dopisy a využívá
formální a neformální jazykové
prostředky
 využívá překladové, výkladové a
odborné slovníky, encyklopedie,
internet a jiná média
 využívá četbu autentických textů
k tvorbě vlastních projektů a
prezentací
 samostatně zpracuje práci většího
rozsahu
 píše úvahu, žádost, stížnost, odborný
popis

 viz poznámka

Poznámka:
Témata reálií nejsou specifikována pro jednotlivé ročníky. Vyučující volí konkrétní téma v návaznosti na materiál, se
kterým pracují, a s ohledem na úroveň vyučované skupiny. Během studia se postupně věnují reáliím a literatuře anglicky
hovořících zemí: Velké Británie, Irska, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a reáliím České republiky. Jako vhodná
podtémata volí: historie, sociální a politická situace, zeměpis, ekonomie, vzdělávání, kultura, zvyky, tradice, národní
odlišnosti, svátky, sport, osobnosti, média, aktuální události atd..

6.2.8.

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk

Francouzský jazyk – čtyřleté gymnázium
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Ve čtyřletém studiu by studenti měli za čtyři roky dosáhnout úrovně A2 a získat některé kompetence úrovně B1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem výuky francouzského jazyka je postupné
osvojování a zvládnutí francouzštiny jako prostředku dorozumění.
Zájemcům nabízíme možnost dosáhnout úrovně B1 v rámci volitelného předmětu Konverzace ve francouzském
jazyce.

Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v RVP GV.
Předmět francouzský jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Základy společenských věd
Do obsahu Francouzského jazyka jsou na čtyřletém gymnáziu vřazena průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
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2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
3. Multikulturní výchova
4. Environmentální výchova
5. Mediální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Francouzský jazyk se vyučuje v 1. až 4. ročníku čtyřletého gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na čtyřletém gymnáziu rozdělen do tří vyučovacích hodin týdně.
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
Celkem

3, 3, 3, 3

hod./týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
Při výuce předmětu francouzský jazyk se využívá postupů, metod a forem práce vedoucích k osvojení
produktivních, receptivních a interaktivních řečových dovedností: práce s učebnicí, využití didaktické a
výpočetní techniky (CD přehrávač, DVD přehrávač, počítač – internet, e-mail atd.), komunikace v cizím jazyce,
využití tisku a literatury, reprodukce textu, práce se slovníkem, skupinová práce, prezentace vlastních projektů,
filmová představení v cizím jazyce, exkurze, výměnné a poznávací zájezdy.
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků čtyřletého gymnázia směřují učitelé prostřednictvím
realizace následujících výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení




žák kriticky zhodnotí své schopnosti učení se cizímu jazyku a vybere si vhodné způsoby pro osvojení slovní
zásoby a gramatiky cizího jazyka
žák dokáže spojovat do širších celků jazykové jevy s probíranými tématy
žák samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci ve francouzském jazyce

Kompetence k řešení problémů




žák vnímá odlišnosti francouzského a českého jazyka a na základě srovnání gramatických struktur obou
jazyků si osvojuje gramatickou strukturu francouzského jazyka
žák se postupně zbavuje zábran při komunikaci s cizincem
žák vyřeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí i náročnější úkoly, při nichž využívá
znalosti z jiných předmětů

Kompetence komunikativní





žák rozumí přiměřeně náročnému sdělení ve francouzském jazyce, a to jak v písemné tak mluvené formě
žák se aktivně zapojí do konverzace na odpovídající úrovni, poskytne požadovanou informaci ve
francouzském jazyce, využívá osvojené dovednosti ke korespondenci
žák formuluje své myšlenky a názory, zapojuje se do diskuse ve francouzském jazyce
žák se na odpovídající úrovni domluví, vyžádá si radu a pomoc v cizojazyčném prostředí či je poskytne

Kompetence sociální a personální



žák spolupracuje ve skupině, přijímá aktivně a pozitivně různé role v pracovním týmu, je tolerantní vůči
názorům jiných
žák je schopen sebekontroly, hodnocení i sebehodnocení v rámci skupiny

Kompetence občanské



žák si uvědomuje význam francouzské kultury a tradice pro evropské i české kulturní dědictví
žák sleduje a hodnotí politický, společenský a kulturní život ve francouzsky mluvících zemích, srovnává jej
se situací v České republice

- 192 -

Gymnázium Opatov


ŠVP

žák má pozitivní vztah k učení se francouzskému jazyku neboť si uvědomí nutnost ovládání cizích jazyků
pro komunikace v rámci integrované Evropy a pro lepší uplatnění na trhu práce

Kompetence k podnikavosti




žák pracuje s překladovými a výkladovými slovníky, s mluvnickými příručkami
žák využívá francouzštiny k získávání informací z různých vzdělávacích oblastí pro svůj osobní rozvoj
žák má potřebu své jazykové dovednosti rozvíjet pobytem v příslušné jazykové oblasti

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 představí se, požádá někoho, aby se
On salue
představil
On se présente

 OSV-INT

Où est /
Où sont…?

 MEGS-INT

Qu’est-ce que
c’est?
À qui est-il /
elle?
La famille


















Notre école

Week-end,
sports,
musique

Le temps, les
climats
















 hlavní rysy zvukové podoby
francouzštiny
pozdraví, osloví, poděkuje
 sloveso être ve 3. os.
dotáže se na jméno, národnost, původ  vyjádření podmětu
zeptá se, kde je určitá osoba, a odpoví  pravidelná slovesa ne –er
určí místo osoby
 sloveso être
hovoří o zemích městech
 zápor u sloves
situuje země, města na mapě
 pořádek slov v oznamovací větě
napíše několik vět o své zemi, o
 otázka
Francii a o Evropské unii
 předložky à, en, de
 množné číslo podstatných jmen
 přídavná jména (rod, číslo, shoda)
pojmenuje předměty, které ho
 předložka de po výrazech
obklopují
množství
lokalizuje je
 člen určitý a neurčitý
určí jejich počet, barvu, vlastníka
 příslovce si – ano
vyjádří údiv, to, že něco neví
 číslovky základní 1 – 10
písemně shrne obsah dialogu lekce
hovoří o své rodině / rodině svých
 přivlastňovací zájmena
přátel
nesamostatná
dotáže se na věk, povolání, záliby a
 sloveso avoir
odpoví na tyto otázky
pojmenuje domácí zvířátka, pohovoří  zdůrazňovací kontrukce C’est…
o nich
qui / que
vyjádří přání
 číslovky základní
popíše návštěvu u přítele
 que – co
popíše svou školu
 il y a
vyjádří, že někde něco je
 předl. stažená se členem au, du
hovoří o vyučovacích předmětech
 aussi / non plus
popíše rozvrh hodin
 ukazovací zájmena nesamostatná
řekne, co umí a neumí dělat
 vazby slovesa parler
 savoir
pojmenuje činnosti konané ve volném  stahování členu určitého v pl
čase
s předl. à, de
řekne, které sporty pěstuje
 tázací zájmeno quel
sdělí, na které hudební nástroje hraje  osobní zájmena samostatná
popíše, co dělá o víkendu on, jeho
 neurčité zájmeno tout
rodina, přátelé
shrne své záliby
 dire, faire, aller, prendre, venir
vyjádří čas (hodinu, datum, roč. obd.))  časování pravid. sloves na -ir
hovoří o počasí, podnebí ve Francii a  přídavná jména: ženský rod
ČR
(některé nepravidelnosti)
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 domluví si schůzku
 popíše svůj denní / týdenní program
 napíše krátké blahopřání
 hláskuje

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
Où habitezvous?

Une journée

 vyjádří budoucí děje
 dotáže se na cestu a odpoví
 hovoří o dopravních prostředcích,
kterými jezdí
 sdělí svou adresu a telefonní číslo







Mass-média







Faites-vous du 

sport?
On va voir le
médecin

Paris

La France et
les pays










popíše město / čtvrt / dům
souvisle vypráví o denním programu
sdělí, čím se zabývá, o co se stará
písemně vylíčí zajímavý program na
víkend
zapíše týdenní program do diáře ne
základě rozhovoru
popíše jedno odpoledne v domě, kde
bydlí
informuje o programu televize,
rozhlasu, kina, o své četbě
vyjádří svůj názor, argumentuje
vyjádří souhlas, nesouhlas, nadšení
vyjádří minulé děje, časové vztahy
sdělí hlavní myšlenku vyslechnutého
textu
vylíčí svůj pobyt na horách
hovoří o sportech, které pěstuje
vyjádří své sny, touhy, přání,
poblahopřeje k narozeninám
pojmenuje nejběžnější choroby, umí
popsat své zdravotní problémy
popíše lidské tělo
vysvětlí důvod nepřítomnosti ve škole
hovoří o zdravém způsobu života
napsat příběh na základě ilustrace
stručně popíše kulturní památku

 vylíčí zážitky a dojmy z cesty
 vyjádří účel
 podá souvislý výklad s použitím
obrazového materiálu
 napíše rozsáhlejší dopis o svých
zážitcích
 podá informaci, požádá o informaci
 napíše dopis na základě stanovených
bodů

 vyjadřování data, hodin
 stupňování přídavných jmen a
příslovcí
 spojky se / que
 écrire

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)






 MUV-INT

slovesa na -dre
futur proche: aller + inf.
řadové číslovky
zvláštnosti v čas. sloves na -er

 si + přít. čas (podmínka v přít. a
bud.)
 pouvoir, vouloir
 zvratná sloves
 y – tam
 omezovací konstrukce ne… que

 OSV-INT
 MUV-INT

 avant de + inf.
 lire
 passé composé s avoir

 MUV-INT

 faire + inf.
 sortir

 MEV-INT

 passé composé s être
 pour + inf.
 devoir, rire

 MUV-INT

 osobní zájmena nesamostatná
v předmětu přímém
 Futur simple
 ouvrir, (se) sentir

 OSV-INT

 osobní zájmena nesamostatná
v předmětu přímém
 personne, jamais, rien
 recevoir

 MEGS-INT
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 hovoří o Francii a frankofonních
zemích

 MEV-INT

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
À l’école et
ailleurs

La famille
change

Učivo:

 diskutuje, argumentuje
 vede interview
 mluví o výhodách a nevýhodách
určitého povolání
 písemně shrne debatu

 vzažná zájmena (ce) qui, (ce) que  MEGS-INT
 neurč. zájmena tout, autre, même  MUV-INT
 chacun, -e
 MEV-INT
 puisque – parce que
 venir de + inf.
 devenir, revoir, satisfaire,
reprendre, retenir, plaire
 imparfait
 avoir à + inf.
 se mettre à + inf.

 souvisle vypráví
 srovnává, hodnotí
 vyjádří svůj názor na organizaci
domácích prací
 shrne vyslechnutý text

Écrire des
lettres

 osvojí si zásady písemné komunikace
 napíše vzkaz, mail, text inzerátu

Les achats

 pojmenuje různé obchody a zboží,
které se tam kupuje
 komunikuje v obchodě
 klade otázky v debatě
 přesvědčuje o správnosti svého názoru
 oponuje
 vysvětlí hlavní body svého rozpočtu
 napíše inzerát, když hledá brigádu
 rozumí inzerátům nabízejícím práci
 vyjádří návrh, podnět
 vyjádří srovnání
 hodnotí umělecké dílo
 vypráví o zajímavé výstavě
 rozumí jednoduchému článku o umění

L’argent de
poche

La peinture,
c’est beau

L’écologie

 napíše článek o výstavě uměl. děl
 shrne vyslechnutý text
 hovoří o třídění odpadu a ochraně
životního prostředí

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
čtvrtý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
Faire la

(PT, TO, INT,
PRO)

 (se) mettre, permettre, promettre,
suffire
 tvoření příslovců na -ment
 stupňování příslovcí
 nepr. stupňování příd.jm. a přísl.
 postavení dvou zájmen. příslovcí
 shoda part. passé s předmětem
 prévoir

 MUV-INT

 OSV-INT
 MEV-INT

 OSV-INT













conditionnel présent / passé
plus-que-parfait
podmínkové souvětí
sans + inf., au lieu de + inf.
podst. jm. na –aine
payer, interrompre, suivre, vivre
beaux, nouveau, vieux
trpný rod
être en train de + inf.
ukaz. / přivl. zájmena samostatná
vztažné zájmeno dont, lequel,
laquelle
 peindre, (se) servir
 passé simple

 MUV-INT
 MEV-INT

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 hovoří o nákupech, obchodech
 dělivý člen
 vyjádří urč. / neurč. množství potravin  zájmenné příslovce en
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popíše pracovní postup (recept)
dotáže se na způsob přípravy pokrmu
sestaví soubor otázek k anketě
popíše osobu
komentuje získané údaje
písemně pozve přítele / přítelkyni na
víkend a navrhne program

Voyager






vyjádří svou vůli. nutnost, přání
popíše přípravy na cestu
hovoří o dopravních prostředcích
připraví pro francouzské přátele
program cesty do ČR

Les parcs
nationaux de
France
La mode

 vylíčí vysněnou cestu
 rozumí nápisům ve městě
 hovoří o ochraně přírody ve své zemi

La Belgique

 navrhne program cesty do Belgie
 vede debatu: přivítá hosta, moderuje
debatu, shrne její obsah, poděkuje
 Evropská unie a její instituce
 ČR

cuisine
Les loisirs

 battre, cuire, construire, conduire





 OSV-INT
 MUV-INT
 MEV-INT






souslednost časová v indikativu
přímá a nepřímá řeč / otázka
quelqu’un
zájmenná příslovce en, y (další
případy užití)
dormir, soutenir
systém subjunktivních časů
subjonctif présent
použití v hlavní větě a souvětí
spojky vyžadující použití
subjunktivu
předpona reinfinitiv přítomný a minulý
subjonctif passé
souslednost časů v subjunktivu








příčestí přítomné, minulé
přechodník
označení barvy a barev. odstínu
futur antérieur, věty časové
tvoření slov ve francouzštině
accueillir

 MUV-INT
 MEV-INT







 vyjádří barevné odstíny
 popíše oblečení
 hovoří o módě
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Francouzský jazyk – vyšší gymnázium
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Na vyšším gymnáziu by studenti měli z úrovně A1 za čtyři roky postoupit na úroveň B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem výuky francouzského jazyka je postupné osvojování a
zvládnutí francouzštiny jako prostředku dorozumívání.
Zájemcům nabízíme možnost upevnění a prohloubení znalostí v rámci volitelného předmětu Konverzace ve
francouzském jazyce.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v RVP GV.
Předmět francouzský jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Základy společenských věd
Do obsahu Francouzského jazyka jsou na vyšším gymnáziu vřazena průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS)
3. Multikulturní výchova (MUV)
4. Environmentální výchova (ENV)
5. Mediální výchova (MEV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Francouzský jazyk se vyučuje v 5. až 8. ročníku vyššího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na vyšším gymnáziu rozdělen v kvintě a sextě do čtyř vyučovacích
hodin a v septimě a oktávě do tří vyučovacích hodin týdně.
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
Celkem

4, 4, 3, 3

hod./týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
Při výuce předmětu francouzský jazyk se využívá postupů, metod a forem práce vedoucích k osvojení
produktivních, receptivních a interaktivních řečových dovedností: práce s učebnicí, využití didaktické a
výpočetní techniky (CD přehrávač, DVD přehrávač, počítač – internet, e-mail atd.), komunikace v cizím jazyce,
využití tisku a literatury, reprodukce textu, práce se slovníkem, skupinová práce, prezentace vlastních projektů,
filmová představení v cizím jazyce, exkurze, výměnné a poznávací zájezdy.
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků vyššího gymnázia směřují učitelé prostřednictvím realizace
následujících výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení




žák kriticky zhodnotí své schopnosti učení se cizímu jazyku a vybere si vhodné způsoby pro osvojení slovní
zásoby a gramatiky cizího jazyka
žák dokáže spojovat do širších celků jazykové jevy s probíranými tématy
žák samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci ve francouzském jazyce
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Kompetence k řešení problémů




žák vnímá odlišnosti francouzského a českého jazyka a na základě srovnání gramatických struktur obou
jazyků si osvojuje gramatickou strukturu francouzského jazyka
žák se postupně zbavuje zábran při komunikaci s cizincem
žák vyřeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí i náročnější úkoly, při nichž využívá
znalosti z jiných předmětů

Kompetence komunikativní





žák rozumí přiměřeně náročnému sdělení ve francouzském jazyce, a to jak v písemné tak mluvené formě
žák se aktivně zapojí do konverzace na odpovídající úrovni, poskytne požadovanou informaci ve
francouzském jazyce, využívá osvojené dovednosti ke korespondenci
žák formuluje své myšlenky a názory, zapojuje se do diskuse ve francouzském jazyce
žák se na odpovídající úrovni domluví, vyžádá si radu a pomoc v cizojazyčném prostředí či je poskytne

Kompetence sociální a personální



žák spolupracuje ve skupině, přijímá aktivně a pozitivně různé role v pracovním týmu, je tolerantní vůči
názorům jiných
žák je schopen sebekontroly, hodnocení i sebehodnocení v rámci skupiny

Kompetence občanské




žák si uvědomuje význam francouzské kultury a tradice pro evropské i české kulturní dědictví
žák sleduje a hodnotí politický, společenský a kulturní život ve francouzsky mluvících zemích, srovnává se
situací v České republice
žák má pozitivní vztah k učení se francouzskému jazyku neboť si uvědomí nutnost ovládání cizích jazyků
pro komunikace v rámci integrované Evropy a pro lepší uplatnění na trhu práce

Kompetence k podnikavosti




žák pracuje s překladovými a výkladovými slovníky, s mluvnickými příručkami
žák využívá francouzštiny k získávání informací z různých vzdělávacích oblastí pro svůj osobní rozvoj
žák má potřebu své jazykové dovednosti rozvíjet pobytem v příslušné jazykové oblasti

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
kvinta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Présentez-vous
Premiers
contacts,
nationalités
Sport et loisirs
Enquête
Fêtes et
anniversaires
Rendez-vous,
loisirs



















se představí a zeptá na osobní údaje
omluví se
popíše reálie Francie - povrch
představí určitou osobu
vyplní formulář s osob. údaji
napíše jednoduchý e-mail
pojmenuje státy v Evropě a v EU
popíše své zájmy
napíše pohlednici
porozumí vzkazu na záznamníku
požádá o laskavost
vyjádří žádost
pohovoří o svátcích ve Francii a ČR
napíše dopis
vyjádří časové údaje, dny v týdnu
nabídne, přijme, odmítne pozvání
pohovoří o svých zájmech

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)



















OSV-INT
MEGS-INT
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Opakování a shrnutí:
číslovky, datum
časování pravid. sloves na -er
Opakování a shrnutí:
tvoření otázky
členy a předložky u měst a zemí
nepr. sl. avoir être, apprendre
Opakování a shrnutí:
přivlastňovací zájmena
člen dělivý se slovesem faire
Opakování a shrnutí:
futur proche
passé composé
il y a; aller, pouvoir, vouloir
Opakování a shrnutí:
osobní zájmena samostatná
nepr. sl. connaître, savoir, venir

OSV-INT
MEGS-INT

MEV-INT

MEGS-INT

OSV-INT
MEGS-INT

Gymnázium Opatov
Alimentation,
repas, achats,
restaurant
Ville, magasins,
orientation en
ville






ŠVP






 zeptá se na cestu, popíše cestu

 orientuje se v prostoru

 vyjmenuje různé dopravní prostředky 

 vyjádří zákaz, povinnost

 vyjádří vlastnictví

 popíše dům, byt svůj pokoj

 rozumí informačnímu letáku

 hovoří o třídění odpadu

vyjádří kladný a záporný názor
vyjádří množství
objedná si jídlo v restauraci
napíše kritiku

Ma maison,
mon
appartement
Protection de
l’environnement
 hovoří o své rodině
Famille,
 popíše místo
voyages,
 vypráví o cestování, prázdninách
vacances
 rozumí turistickému prospektu

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
sexta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
Voyages,
vacances
Prague
Ma journée
Description
Littérature
Caractéristique
Francophonie
Le temps qu’il
fait
Notre vie dans
50 ans
Au quotidien

L’amour de
l’art

La publicité –
toujours plus!






výrazy množství
člen dělivý
os. záj. v předm. přímém (COD)
zájmenné příslovce en
nepr. sl. prendre, boire, payer
řadové číslovky
předložky místa
stahování členu s předložkou
nepr. sl. plaire, offrir
passé composé dalších sloves
rien, personne
vztažná zájmena
os. záj. v předm. nepř. (COI)
nepr. sl. devoir, falloir

MEGS-INT
MUV-INT

OSV-INT
MEGS-INT

ENV-INT

ukazovací zájmena nesamostatná MEV-INT
MUV-INT
zájmenné příslovce y
postavení zájmen. předm. a přísl.
nepr. sl. voir

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 opakování a rozšíření učiva
 vypráví o cestování, prázdninách
 představí město, kde žije

 Opakování a shrnutí učiva

MEV-INT:

















popíše svůj den
popíše osobu, lidské tělo
sestaví dotazník a odpoví na otázky
porozumí jednoduch. novin. článku
charakterizuje osobu
rozumí autentickému úryvku
napíše dopis o události v minulosti

MUV-INT
omezovací konstrukce ne ... que
tázací zájmena
zvratná slovesa; nepr. sl. sortir
pourquoi, parce que, pour + inf.
passé composé pohyb. sloves
ne... plus, ne... jamais
časové předložky a výrazy

MEGS-INT

 vyjádří přání
 popíše počasí
 rozumí novinovému článku

 budoucí čas jednoduchý
 subjonctif (uvedení)
 další předložky s čas. významem

MEV-INT

 pojmenuje vybavení domácnosti a
domácí práce
 popíše své činnosti v domácnosti
 vyjádří svůj hudební vkus
 rozlišuje jazykové úrovně (français
standard a français familier)
 zhodnotí umělecké dílo
 hovoří o uměleckém vkusu
 rozumí jednoduchému článku o
umění
 napíše článek o výstavě umělec. děl

 přivlastňovací zájmena
samostatná
 imparfait
 postavení přídavných jmen

MUV-INT:

 otázka ve francouzštině (shrnutí)
 subjonctif présent (pokrač.)
 pour / pour que, afin se / que

MUV-INT
MEV-INT

 používá základní reklamní slovník
 vyjádří míru vlastnosti, srovnává
 rozumí reklamním textům






passé récent
rod podstatných jmen
zápor ne… plus / jamais, ni… ni
stupňování přídavných jmen a
příslovcí (shrnutí)
 nepravidelné stupňování
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 vyjádří svůj názor na reklamu
 vytvoří jednoduchou reklamu
 rozumí e-mailové zprávě

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
septima osmiletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
L’évolution
technique

 vyjádří znepokojení / útěchu
 rozumí jednoduchému článku
z oblasti vědy a techniky
 hovoří o minulosti
 hovoří o technickém pokroku

Différences et  vyjádří předčasnost a následnost
discrimination  vyjádří radost / hněv

 vyjádří vlastní názor na diskriminaci
 zdůvodní svůj názor

La ville, la
campagne

Savoir-vivre

La protection
de
l’environnement
Un monde
solidaire

 vyjádří nespokojenost
 hovoří o dopravních prostředcích
 zhodnotí výhody a nevýhody bydlení
ve městě / na venkově
 popíše svůj byt / dům
 rozumí článku o situaci na realitním
trhu
 vyjádří příkaz / zákaz
 hovoří o svých dojmech v dané situaci
 rozumí telefonickým vzkazům
 hovoří o vhodném / nevhodném
chování
 rozumí nápisům ve městě
 vyjádří příčinu a následek
 ospravedlní se, vyjádří výčitku
 reaguje na článek v tisku
 rozumí informacím obsaženým
v textech na internetu






vyjádří smutek, zklamání
vyjádří podmínku a domněnku
podá vysvětlení
diskutuje o humanitárních projektech
písemně shrne obsah novinového
článku

Vyučovací předmět FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ročník:
oktáva osmiletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
Mode et marqes  zdůvodní svůj výběr

 vyjádří protest, stížnost
 rozumí podanému vysvětlení
 hovoří o módě

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 imparfait a passé composé (užití)
 shoda příčestí minulého sloves s
avoir
 depuis, pendant, il y a
 même

 plus-que parfait
 předložka místa en
 zájmeno tout (doplnění)
 toujours, souvent, jamais
 gérondif
 avant que, après que
 dvě osobní zájmena nesamost.
 odvozování slov

ENV-INT
MEV-INT

 subjonctif présent – nepr. tvary
 subjonctif prés. – další užití
 sloveso manquer

OSV-INT
MUV-INT






trpný rod
vztaž. zájmeno dont
parce que, puisque
slovesa profiter de a servir à

ENV-INT
MEV-INT







donc, alors, par conséquent
kondicionál přítomný
kondicionál minulý
podmínkové souvětí
dans ce cas, au cas où

OSV-INT
MUV-INT

MEGS-INT
ENV-INT
MEV-INT

MEGS-INT
MEV-INT

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 ukazovací zájmena samostatná
 tázací zájmena lequel, laquelle
 zdůraznění vět. členů (shrnutí)

OSV-INT
MEV-INT
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Vie active

Achats

Souvenirs

ŠVP

 vede rozhovor při nákupu oblečení
 rozumí příspěvkům v diskusním
fóru
 rozumí příběhu / vypráví příběh
 rozlišuje jazykové úrovně
 vyřizuje elektronickou poštu
 vyjádří svůj názor na určité povolání
 vyjádří překvapení
 obhájí svůj názor
 umí logicky členit promluvu i
písemnou práci
 vypráví v minulém čase
 popíše osobu / místo / obraz

Mass-média

Union
européenne
Les pays
francophones

6.2.9.

 rozumí rozhovoru
 hovoří o prázdninových aktivitách u
nás a ve Francii
 rozumí literárnímu textu
 vyjádří váhání, odmítnutí / návrh,
radu
 rozumí reklamě
 napíše recenzi divadelní hry
 hovoří o EU
 vyjmenuje instituce EU
 vysvětlí jejich úlohu
 popíše frankofonní země
 vysvětlí pojem frankofonie

 příslovce na -ment
 souslednost časová v indikativu

MEV-INT

 souslednost časová v subjunktivu
 en fait, en effet, de plus
 en raison de, avoir beau, au lieu de

OSV-INT

 passé simple
 systém minulých časů indikativ.
 změna významu adjektiva podle
jeho místa
 infinitiv minulý

MUV-INT







MUV-INT

futur antérieur
slovesný systém (shrnutí)
infinitivní vazby místo vedl. věty
zájmena neurčitá
opakování a shrnutí

 opakování a shrnutí

MEV-INT
MEGS-INT
MEV-INT
MEGS-INT
MEV-INT

Vyučovací předmět: Německý jazyk

Německý jazyk – čtyřleté gymnázium
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Ve čtyřletém studiu by studenti měli za čtyři roky dosáhnout úrovně A2 a získat některé kompetence úrovně B1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem výuky německého jazyka je postupné
osvojování a zvládnutí němčiny jako prostředku dorozumění.
Zájemcům nabízíme možnost dosáhnout úrovně B1 v rámci volitelného předmětu Konverzace v německém
jazyce.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vzdělávacího
oboru Další cizí jazyk v RVP GV.
Předmět německý jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Základy společenských věd
Do obsahu Německého jazyka jsou na čtyřletém gymnáziu vřazena průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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3. Multikulturní výchova
4. Environmentální výchova
5. Mediální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Německý jazyk se vyučuje v 1. až 4. ročníku čtyřletého gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na čtyřletém gymnáziu rozdělen do tří vyučovacích hodin týdně.
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
Celkem

3, 3, 3, 3

hod./týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
Při výuce předmětu německý jazyk se využívá postupů, metod a forem práce vedoucích k osvojení
produktivních, receptivních a interaktivních řečových dovedností: práce s učebnicí, využití didaktické a
výpočetní techniky (CD přehrávač, DVD přehrávač, počítač – internet, e-mail atd.), komunikace v cizím jazyce,
využití tisku a literatury, reprodukce textu, práce se slovníkem, skupinová práce, prezentace vlastních projektů,
filmová představení v cizím jazyce, exkurze, výměnné a poznávací zájezdy.
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků čtyřletého gymnázia směřují učitelé prostřednictvím
realizace následujících výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení




žák kriticky zhodnotí své schopnosti učení se cizímu jazyku a vybere si vhodné způsoby pro osvojení slovní
zásoby a gramatiky cizího jazyka
žák dokáže spojovat do širších celků jazykové jevy s probíranými tématy
žák samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v německém jazyce

Kompetence k řešení problémů




žák vnímá odlišnosti německého a českého jazyka a na základě srovnání gramatických struktur obou jazyků
si osvojuje gramatickou strukturu německého jazyka
žák se postupně zbavuje zábran při komunikaci s cizincem
žák vyřeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí i náročnější úkoly, při nichž využívá
znalosti z jiných předmětů

Kompetence komunikativní





žák rozumí přiměřeně náročnému sdělení v německém jazyce, a to jak v písemné tak mluvené formě
žák se aktivně zapojí do konverzace na odpovídající úrovni, poskytne požadovanou informaci ve německém
jazyce, využívá osvojené dovednosti ke korespondenci
žák formuluje své myšlenky a názory, zapojuje se do diskuse v německém jazyce
žák se na odpovídající úrovni domluví, vyžádá si radu a pomoc v cizojazyčném prostředí či je poskytne

Kompetence sociální a personální



žák spolupracuje ve skupině, přijímá aktivně a pozitivně různé role v pracovním týmu, je tolerantní vůči
názorům jiných
žák je schopen sebekontroly, hodnocení i sebehodnocení v rámci skupiny

Kompetence občanské



žák si uvědomuje význam německé kultury a tradice pro evropské i české kulturní dědictví
žák sleduje a hodnotí politický, společenský a kulturní život v německy mluvících zemích, srovnává jej se
situací v České republice
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žák má pozitivní vztah k učení se německému jazyku neboť si uvědomí nutnost ovládání cizích jazyků pro
komunikace v rámci integrované Evropy a pro lepší uplatnění na trhu práce

Kompetence k podnikavosti




žák pracuje s překladovými a výkladovými slovníky, s mluvnickými příručkami
žák využívá němčiny k získávání informací z různých vzdělávacích oblastí pro svůj osobní rozvoj
žák má potřebu své jazykové dovednosti rozvíjet pobytem v příslušné jazykové oblasti

Vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Erste Kontakte
Telefonieren
Rechnen
Beruf und
Herkunft angeben









Učivo:

Umí:
pozdravit, oslovit, poděkovat
představit sebe a ostatní
dotázat se na jméno, původ
počítat od 1 - 90
vyplnit zákl. osobní údaje v dotazníku
říci kam jede a zeptat se na totéž

 Umí:
 popsat základní zařízení bytu
Wohnen
Gegenstände in
 udat cenu předmětů v domácnosti
Haus und Haushalt  jednoduše se vyjádřit o funkčnosti
beschreiben
přístroje
Preisangaben

 Umí:
Essen und Trinken  říct, co jí ráno, v poledne, večer, ke
svačině
Im Restaurant
Angebot im
 říct, co jí nebo nejí rád
Supermarkt
 objednat si v restauraci
 zeptat se, co si kdo objedná k jídlu
 zaplatit v restauraci
 Napsat seznam věcí na nákup v
supermarketu
 Umí:
 mluvit o volném čase
Freizeit
Terminkalender
 popsat průběh dne
Wie spät ist es?
 zeptat se, co kdo dělá
 užívat časové údaje
 zeptat se na čas
 smluvit si schůzku
 napsat pohlednici
 Umí:
 popsat pokoje v bytě, popsat dům
Wohnen
Wohnung
 popsat zařízení bytu
Einrichtungs porozumět inzerátům na trhu s byty
Gegestände
 vyjádřit svůj názor na danou věc
Wohnungsmarkt
 vyjádřit názor na sousedy
 napsat pohled na téma „mám nový
byt“









výslovnost
hláskování
rod a člen podst. jmen
pravidelné časování
časování slovesa sein
číslovky 0 - 90
věta oznamovací a tázací









rod podst. jmen
člen určitý a neurčitý
tvoření množného čísla
zápor kein, nicht
číslovky 100 - 1000
spojky aber, sondern
přivlastňovací zájmena v 1.pádě






podst. jména v 1. a 4. pádě
rozkaz. způsob
ja, nein, doch
čas. sil. sloves sprechen, nehmen,
essen,lesen, fahren,waschen
 mögen v podmiň. zp.
 přivlastňovací zájm.
 výrazy množství





podmět man
časové údaje
slovesa s odlučitelnou předponou
způsobová slovesa können,
müssen, dürfen
 další silná slovesa
 neurčitý podmět

 zájmeno kein
 sloveso finden
 místní předložky se 3. p.
 zájmena einer, keiner, welcher
 ukaz. zájmena der, die, das
 předložka für
 vazba es gibt
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Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Krankheit
Sprechstunde –
beim Arzt
Unfall
Schlafstörungen
Winterurlaub

Alltag
Im Büro
Ein Arbeitstag
Was ist passiert?









Deutschland
Die
deutschsprachigen
Länder











 perfektum pravidelných a
nepravidelných sloves

 OSV









předat informaci
ujistit se o něčem
vyprávět, co se stalo
napsat dopis v min. čase
Umí:
popsat budovy ve městě
určit místo ve městě
popsat cestu
zeptat se na cestu
říci výhody a nevýhody
zeptat se, kde se co nachází
pohovořit o reáliích Berlína

rozkazovací způsob
přivlastňovací zájmena
české svůj
rozdíl haben x sein
další silná slovesa
perfektum pravidel. a nepravidel.
sloves
předložky místní se 4. p.
osob. zájmena ve 4.p.
préteritum sloves sein a haben
předložka in ve 3.a 4.p.
předložky an a in v čas. údajích
osob. zájmena ve 4.p.
předložky místní se 3. a 4.p

 OSV

 MEGS,
MUV,OSV

 slovesa stellen a stehen, liegen a
legen
 předložky se 3.p.
 sloveso lassen

Umí:
popřát k narozeninám
dávat návrhy na dárky
napsat pozvání na oslavu
konverzovat v obchodě při výběru
zboží
vyjádřit, co je pro mě důležité
Umí:
pohovořit o základ. reáliích německy
mluvících zemích
stručně informovat o osobnostech
Mozarta a Goetha

 uvést příklady rozdílné slovní zásoby
v německy mluvících zemích


Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:

(PT, TO, INT,
PRO)








 Umí:
 říci, co kdo dělal o víkendu
 popsat průběh pracovního dne v
minulosti






Orientierung in der 
Stadt

Wo ist er?

Wohin geht er?

Wie komme ich?

Stadtrundfahrten

in Berlin

Geschenke
Wünsche
Geburtstag
Einkaufen
Technik im
Miniformat

Umí:
popsat části lidského těla
popsat příznaky nemoci
vést rozhovor u lékaře
poradit, jak se uzdravit
někoho k něčemu nutit
popsat, jak se stal úraz

Učivo:

 stupňování přídavných jmen a
 OSV
příslovcí
 osobní zájmena
 3.p. podst.jm.
 ganz, genug,sehr, nemlich, nur zu
 další sil. slovesa
 spojky souřadící
 předložky u časových údajů
 OSV,
MEGS,MUV
 genitiv
 určení data
 názvy zemí
 předložky se 4.p.
 zájmeno welcher
 vyjádření míry

Učivo:

 Umí:

(PT, TO, INT,
PRO)

OSV
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Aussehen und
Persönlichkeit
Familienbilder
Der neue Freund
Sprüche

Schule,
Ausbildung, Beruf
Traumberuf
Schulsystem in
Deutschland
Stellenangebot
Lebenslauf

Unterhaltung
Fernsehen
Fernsehprogram
Leserbriefe
Radio – Was ist
Ihr Problem?






 srovnávání
 skloňování přídavných jmen po
čl. určitém, neurč. a bez členu

popsat a charakterizovat osoby
vyjádřit subjektivní dojem, názor
zeptat se na názor
pohovořit o vhodném oblečení
k různým příležitostem

 Umí:
 říct, čím se chce stát
 zdůvodnit, proč je někdo
(ne)spokojený se svým zaměstnáním
 stručně popsat škol. systém
v Německu a u nás
 shrnout obsah textu
 rozumí názorům čtenářské ankety
 odpovědět na inzerát
 napsat svůj životopis
 Umí:
 zhodnotit tel. program
 sestavit ideální tel.program
 rozumí líčení osobních problémů a
umí poskytnout radu






Industrie, Arbeit,
Wirtschaft

Autoproduktion

Schichtarbeit

In der

Autowerkstatt
Gehaltsabrechnung 



Familie
und persönliche
Beziehungen
Eheprobleme
Eltern und Kinder
Erziehung früher
und heute

ŠVP











rozumí diskusním příspěvkům
reprodukuje text a vyjádří názor
vyjádřit podmínku
Umí:
porovnat technické parametry aut
vést rozhovor v opravně aut
říct, jakou má auto poruchu
reklamovat práci autoopravny
písemně popsat pracovní postup
vybrat důležité informace z textu
vést interviu
na zákl. získaných informací napsat
text
mluvit o výdajích a příjmech rodiny
Umí:
říct, co se mu líbí na jiných lidech
rozumí hádce dvou lidí
napsat svatební oznámení
vyjádřit názor na manželství
porozumí poslechu a reprodukuje ho
mluví o rodině v Německu dříve a
nyní
mluvit o svém dětství a výchově

Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: čtvrtý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:






zpodstatnělá příd.jm. a příčestí
zájmeno „so ein“
tázací zájm. „was für ein“
zájmena „dieser, mancher, jeder“








préteritum způs. sloves a wissen
pořádek slov ve větě vedl.
pořádek slov v souvětí podřad.
pořádek slov v souv. Souřadném
Řadové číslovky
korespondence – úřední dopis

 předložkové vazby
 bezpředložkové vazby se 4.p.
 zvratná slovesa se zvrat. zájm. ve
4.p

MEV, MUV

 zájmenná příslovce
 konjunktiv préterita
 konjunktiv s „würde“












MEV, MUV,
MEGS
srovnávací věty
trpný rod
použití slovesa werden
neurčité číslovky
korespondence – struktura textu
skloňování stupňovaných příd.jm.

infinitiv prostý
infinitiv s „zu“
vedlejší věty se spojkou „dass“
préteritum slabých, silných a
smíšených sloves

OSV, MEGS,
MUV

 préteritum trpného rodu
 časové věty se spojkami „wenn“
a „als“
 předložky „während, bei, mit“

Učivo:

 Umí:
 popsat obrázek krajiny, diskutovat o

OSV, MEGS,
MUV

 použití „es“
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Natur und Umwelt
Wetter
Geografie
Deutschlands
Umweltschutz:
Die Umwelt Müllberg

Deutsche im
Ausland
Ausländer in
Deutschland
Reiseerlebnisse
Im Ausland
arbeiten

















Nachrichten,
Politik und

Geschichte

Wahlsystem

Wiedervereinigung



Alte Menschen
Altenheime
Leihgroßmütter
Überalterung

Bücher lesen
Buchbeschreibung
Lyrik














ŠVP

klimatu
rozumí zprávám o počasí
říct jaké bude počasí
mluvit o klimatu v místě bydliště
popsat povrch Německa
mluvit o regionu, odkud pochází
diskutovat na téma odpady
Umí:
podrobně plánovat přípravu dovolené
rozdělovat úkoly, kdo co zařídí
vyprávět příhody z cest
informovat se na vše spojené s prací v
zahraničí
říci svůj názor na Němce a na Čechy
srovnávat život rodin v Německu a
v Čechách na základě poslechu
Umí:
popsat situaci
krátce sdělit zprávu o události
vyhledat informace z textu
podle schématu popsat volební systém
Hovořit o dějinách Německa po
roce1945 - důležitá data
Napsat krátký text o událostech po
r.45 u nás
Umí:
vyjádřit názor na soužití 2 generací
diskutovat o domovech důchodců
komentovat statistické údaje
dávat návrhy na řešení
mluvit o životě důchodců
vyprávět milostný příběh
napsat zprávu do novin
Umí:
tvořit jednoduché rýmy
určit žánr knihy
číst jednoduché literární texty
v originále






vyjádření času
věty vztažné
dabei, nämlich
úřed. dopis: problém s odpady







věty účelové – spojka „damit“
zum +zpodstatnělý infinitiv
vazba inf. s „um…zu“
„der selbe“, „der gleiche“
Podvojné spojky: Entwederoder,weder-noch,zwar- aber,
nicht nur-sondern auch, sowohl –
als auch
 vyjádření času pomocípředložek
 vyjádření času bez předložek
 předložkové vazby příd. a podst.
jmen

MEGS, MUV,
OSV

MUV, MEV,
MEGS

 dal. slovesa s předl. vazbami
 slabé skloňování
 Časové věty s „während“ a „bis“
 zvratná slovesa se zájm. ve 3.p.
 zvratné zájm. vespolné
 pořádek slov větě s dvěma
předměty

OSV

 čas. věta se spojkou „bevor“
 blahopřání a projevy soustrasti

 opakování a procvičování
probraného učiva

OSV, MEV,
MUV

Německý jazyk – vyšší gymnázium
Charakteristika vyučovacího předmětu:
Na vyšším gymnáziu by studenti měli z úrovně A1 za čtyři roky postoupit na úroveň B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem výuky německého jazyka je postupné osvojování a zvládnutí
němčiny jako prostředku dorozumívání.
Zájemcům nabízíme možnost upevnění a prohloubení znalostí v rámci volitelného předmětu Konverzace v
německém jazyce.
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vzdělávacího
oboru Další cizí jazyk v RVP GV.
Předmět Německý jazyk úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
Český jazyk a literatura
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Anglický jazyk
Dějepis
Zeměpis
Základy společenských věd
Do obsahu Německého jazyka jsou na vyšším gymnáziu vřazena průřezová témata:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS)
3. Multikulturní výchova (MUV)
4. Environmentální výchova (ENV)
5. Mediální výchova (MEV)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Německý jazyk se vyučuje v 5. až 8. ročníku vyššího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na vyšším gymnáziu rozdělen do tří vyučovacích hodin týdně.
Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
Celkem

3, 3, 3, 3

hod./týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
Při výuce předmětu německý jazyk se využívá postupů, metod a forem práce vedoucích k osvojení
produktivních, receptivních a interaktivních řečových dovedností: práce s učebnicí, využití didaktické a
výpočetní techniky (CD přehrávač, DVD přehrávač, počítač – internet, e-mail atd.), komunikace v cizím jazyce,
využití tisku a literatury, reprodukce textu, práce se slovníkem, skupinová práce, prezentace vlastních projektů,
filmová představení v cizím jazyce, exkurze a poznávací zájezdy.
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků vyššího gymnázia směřují učitelé prostřednictvím realizace
následujících výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení




žák kriticky zhodnotí své schopnosti učení se cizímu jazyku a vybere si vhodné způsoby pro osvojení slovní
zásoby a gramatiky cizího jazyka
žák dokáže spojovat do širších celků jazykové jevy s probíranými tématy
žák samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v německém jazyce

Kompetence k řešení problémů




žák vnímá odlišnosti a podobnosti německého a českého jazyka a na základě srovnání gramatických
struktur obou jazyků si osvojuje gramatickou strukturu německého jazyka
žák se postupně zbavuje zábran při komunikaci s cizincem
žák vyřeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí i náročnější úkoly, při nichž využívá
znalosti z jiných předmětů

Kompetence komunikativní





žák rozumí přiměřeně náročnému sdělení v německém jazyce, a to jak v písemné tak mluvené formě
žák se aktivně zapojí do konverzace na odpovídající úrovni, poskytne požadovanou informaci v německém
jazyce, využívá osvojené dovednosti ke korespondenci
žák formuluje své myšlenky a názory, zapojuje se do diskuse v německém jazyce
žák se na odpovídající úrovni domluví, vyžádá si radu a pomoc v cizojazyčném prostředí či je poskytne

Kompetence sociální a personální


žák spolupracuje ve skupině, přijímá aktivně a pozitivně různé role v pracovním týmu, je tolerantní vůči
názorům jiných
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žák je schopen sebekontroly, hodnocení i sebehodnocení v rámci skupiny

Kompetence občanské




žák si uvědomuje význam německé kultury a tradice pro evropské i české kulturní dědictví
žák sleduje a hodnotí politický, společenský a kulturní život v německy mluvících zemích, srovnává se
situací v České republice
žák má pozitivní vztah k učení se německému jazyku neboť si uvědomí nutnost ovládání cizích jazyků pro
komunikace v rámci integrované Evropy a pro lepší uplatnění na trhu práce

Kompetence k podnikavosti




žák pracuje s překladovými a výkladovými slovníky, s mluvnickými příručkami
žák využívá němčiny k získávání informací z různých vzdělávacích oblastí pro svůj osobní rozvoj
žák má potřebu své jazykové dovednosti rozvíjet pobytem v příslušné jazykové oblasti

Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: kvinta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Kultur,
Freizeit,Hobbys







Mode,
Bekleidung





se představí a zeptá na osobní údaje
omluví se
popíše své zájmy
mluví o možnostech trávení volného
času a o kulturních možnostech
v Praze
pojmenuje činnosti konané ve
volném čase
představí určitou osobu
vede rozhovor při nákupu oblečení
hovoří o módě

 vyjádří barevné odstíny

Einkaufen

 popíše oblečení
 hovoří o obchodech, nákupech



Orientierung in
der Stadt

Wohnen,
Wohnlage,
Wohnformen

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 opakování a shrnutí:
 Präteritum, Perfekt

OSV-INT
MUV-INT

 Nebensätze







opakování a shrnutí:
skloňování podst.jmen,
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
skloňování přídavných jmen po
členu určitém i neurčitém

OSV-INT







opakování a shrnutí:
skloňování osobních zájmen
zápor v němčině
neurčitá zájmena
překlad českého „ještě ne“, „už
ne“
opakování a shrnutí:
předložky se 3. pádem
předložky se 4. pádem
předložky se 3. a 4. Pádem
základní číslovky
řadové číslovky
datum
směrová příslovce
opakování a shrnutí:
časování sloves v přítomném
čase
způsobová slovesa
podmět man a es

MUV-INT

 požádá o laskavost
 orientuje se v Praze, umí provést
turisty po hlavních památkách
 rozumí nápisům ve městě






 vyjádří žádost

 vyjádří časové údaje, dny v týdnu


 zhodnotí výhody a nevýhody bydlení 
ve městě / na venkově



 popíše svůj byt / dům
 rozumí článku o situaci na realitním
trhu

MUV-INT

MUV-INT

OSV-INT

MUV-INT
 infinitiv závislý
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 umí popsat člověka – jeho zevnějšek
i charakterové vlastnosti

Menschliche
Beziehungen

 seznámí se s tvorbou E.M.Remarqua
 přečte úryvek jeho díla v originále
 rozumí příběhu/vypráví příběh

Deutsche
Literatur im
20.Jhd.

Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: sexta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup – žák:
Sport

Gesundheit

Schulsystem

Ősterreich






vyjmenuje různá sportovní odvětví
pohovoří o svém vztahu k sportu
pohovoří o zdravém způsobu života
ví, co znamená fit sein

 pohovoří o návštěvě u lékaře
 vyjmenuje běžné nemoci a jejich
léčení
 vyjmenuje civilizační nemoci a jejich
příčiny
 popíše lidské tělo
 vysvětlí důvod své nepřítomnosti ve
škole
 rozliší školský systém v České
republice a v německy mluvících
zemích
 umí charakterizovat Rakousko
geograficky, ekonomicky, politicky i
jeho přitažlivost z hlediska turistiky

 rozumí jídelnímu lístku
 umí objednat jídlo v restauraci
 zná speciality kuchyní v německy
mluvících zemích
 pohovoří o zdravém způsobu
stravování
 umí charakterizovat Německo
Deutschland
geograficky, ekonomicky, politicky i
jeho přitažlivost z hlediska turistiky
Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK

Gastronomie

Ročník:
Téma:









septima osmiletého studia
Školní výstup – žák:

opakování gramatiky:
ukazovací zájmena
zvratná slovesa
rozkazovací způsob
vespolné zájmeno einander
předložky se 2.pádem
opakování gramatiky

OSV-INT

MUV-INT
MUV-INT
MEGS-INT

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 opakování gramatiky:
 časové údaje
 zájmenná příslovce

ENV-INT

 nepřímé otázky
 vedlejší věty přirovnávací,
účinkové, vztažné
 opakování gramatiky:
 stupňování příd.jmen v přísudku
 stupňování příslovcí
 sloveso tun
 stupňování přídavných jmen
v přívlastku
 tvary příslovcí na –(e)stens, -st
 opakování gramatiky:
 sloveso werden

MUV-INT

MEV-INT

MEV-INT
MUV-INT

 infinitivní konstrukce s zu, um..zu
MEGS-INT
 opakování gramatiky:
ENV-INT
 zeměpisné názvy






skloňování zeměpisných názvů
příčestí minulé a přítomné
zpodstatnělá příd.jm.a příčestí
opakování gramatiky:
konjunktiv préterita a opisná
forma würde + infinitiv
 nulový člen u podst.jm.

MEV-INT

 opakování gramatiky:
 slovesa s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami

MEGS-INT
MEV-INT

Učivo:
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Klima, Wetter

Gesunde
Ernährung

 charakterizuje počasí v jednotlivých
klimatických zónách
 charakterizuje počasí v jednotlivých
ročních obdobích
 rozumí předpovědi počasí
 popíše obrázek krajiny a počasí
 pohovoří o zdravém způsobu života




Tschechien









Verkehr







Umweltschutz




Deutsche
klassische
Literatur

ŠVP













párové spojky
opakování gramatiky:
zápor v němčině
překlad českého „ještě ne“, „už
ne“
popíše přípravu jídla (recept)
 trpný rod
pohovoří o specialitách
 překlad českého „ani“
připravovaných v německy mluvících  několikanásobný zápor
zemích
umí charakterizovat Českou
 vztažné věty
republiku geograficky, ekonomicky,
politicky i její přitažlivost z hlediska
turistiky
vyjádří smutek, zklamání
vyjádří podmínku a domněnku
podá vysvětlení
diskutuje o humanitárních projektech
písemně shrne obsah novinového
článku
hovoří o dopravních prostředcích
 vedlejší věty přípustkové a
příčinné
zdůvodní svůj výběr
 plusquamperfektum
umí popsat problémy s dopravou ve
městě
 časové věty
popíše přípravy na cestu
umí vyjádřit příčinu, následek a
časovou souslednost
hovoří o ochraně a znečiťování
 konjunktiv plusquamperfekta
životního prostředí
rozumí novinovému článku
 vedlejší věty podmínkové,
 přirovnávací způsobové,
účinkové
diskutuje o společenském problému
umí obhájit svůj názor
čte úryvky z děl německých klasiků
 opakování gramatiky
rozumí literárnímu textu
rozumí příběhu/vypráví příběh
umí logicky členit promluvu i
písemnou práci

Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK
Ročník: oktáva osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Berlin

 opakování gramatiky:
 skloňování příd. Jmen a zájmen

 vypráví v minulém čase, hovoří o
prázdninových aktivitách

 rozumí rozhovoru

ENV-INT

ENV-INT

OSV-INT

MEGS-INT

MEV-INT

ENV-INT

MEV-INT

OSV-INT
MEGS-INT

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 stupňování přídavných jmen a
příslovcí
 elativ
 vyjadřování „jeden z nej..“
 předložky se 2. pádem
 způsobové věty je - desto

MEGS-INT
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 orientuje se v Berlíně, zná jeho
historii, památky, turistické
zajímavosti a možnosti kultur. Života
v Berlíně
 umí napsat životopis

Arbeitsmarkt

Feste, Bräuche

Die Schweiz

Medien

Die
Europäische
Union

6.2.10.

ŠVP

 mluví o výhodách a nevýhodách
určitého povolání
 diskutuje, argumentuje
 rozumí nabídce pracovních míst v
inzerátech
 umí napsat žádost o místo,
 umí vést přijímací pohovor
 rozumí telefonickému vzkazu
 umí popsat svátky během
kalendářního roku a zvyky s nimi
spojené v Čechách, v Německu a
Rakousku
 umí charakterizovat Švýcarsko
geograficky, ekonomicky, politicky i
jeho přitažlivost z hlediska turistiky
 ví, co je Schwyzerdütsch
 porovná Liechtenstein a Luxemburg
 vyjádří váhání, odmítnutí / návrh,
radu
 rozumí reklamě
 vyjádří svůj názor na reklamu
 vytvoří jednoduchou reklamu
 hovoří o internetu a jeho výhodách
 rozumí e-mailové zprávě
 hovoří o EU
 vyjmenuje instituce EU
 vysvětlí jejich úlohu

 nahrazování vedlejších vět
infinitivní konstrukcí

OSV-INT
MEV-INT

 závislý infinitiv
 porušování větného rámce

MUV-INT
MEGS-INT

 číslovky základní, řadové,
druhové, násobné, zpodstatnělé

MEGS-INT

 zlomky
 označování královských rodů a
panovnických jmen
 časové věty

MEGS-INT
MEV-INT

 opakování a shrnutí

MEGS-INT
MEV-INT

Vyučovací předmět: Zeměpis/Geografie

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět zeměpis charakterizuje různá území, rozmístění lidí, jevů a událostí na Zemi. Studuje
interakci mezi člověkem a prostředím, seznamuje žáky s hospodářskými, přírodními a sociálními podmínkami
lidí v jednotlivých světadílech, v Evropě, v České republice i v místní oblasti. Umožňuje žákům orientovat se v
současném světě, v problémech současného lidstva a uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za
kvalitu života na Zemi.
Obsahové vymezení předmětu:
Zeměpis obsahově vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost a ze vzdělávacího
oboru Zeměpis/ Geografie/ v RVP G. Integruje také tato průřezová témata, která vychází v RVP G: Výchova k
myšlení v evropských a sociálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální
výchova.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v prvních třech ročnících vyššího stupně gymnázia.
Celkem

2, 3, 2, 0

hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
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K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení




studenti vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do
širších celků, nalézají souvislosti
studenti získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
studenti poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

Kompetence k řešení problémů




studenti jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech
řešení
studenti se učí myslet kriticky
jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní




studenti formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu
studenti se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Kompetence sociální a personální





studenti spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel
upevňují dobré mezilidské vztahy
pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat
učí se vzájemnému naslouchání

Kompetence občanské





studenti respektují názory druhých
studenti se rozhodují zodpovědně podle dané situace
studenti chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí,
jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

Kompetence k podnikavosti





cíleně, vědomě s ohledem na své schopnosti rozhodují o svém dalším vzdělávání a profesním uplatnění
využívají příležitosti pro svůj rozvoj
usilují o dosažení stanovených cílů, korigují další činnost s ohledem na stanovený cíl
posuzují a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích

Vyučovací předmět ZEMĚPIS
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Geografie jako
věda
Země ve Vesmíru

 Vymezí objekt studia geografe
 Získá povědomí o možných
zdrojích geografických dat

 Úvod do geografie

 Posoudí Zemi jako vesmírné těleso
a její polohu ve vesmíru
 Rozlišuje pojmy: planeta, hvězda,
družice planet, Galaxie, Mléčná
dráha

 Země a vesmír
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(PT, TO, INT,
PRO)

4.1.5 Mediální
produkty - INT

Gymnázium Opatov

Kartografie a
geografické
informace

Fyzickogeografická
sféra

Obyvatelstvo světa

ŠVP
 Konkretizuje tvar a velikost Země
 Objasní pohyby Země a jejich
důsledky
 Prokáže na praktických příkladech
znalost o časovém posunu na Zemi
 Charakterizuje a vysvětlí pohyby,
polohu a fáze Měsíce, slapové jevy
 Objasní postup tvorby map,
vysvětlí princip kartografických
zobrazování a projekcí
 Určuje zeměpisnou polohu,
přepočítává vzdálenosti podle
různých měřítek
 Vyhledává potřebné informace v
mapách různých druhů, s různým
obsahem
 Samostatně se rozhoduje o výběru
vhodných map k získání
geografických informací různých
typů
 Vyvodí informace z družicových a
leteckých snímků
 Objasní podstatu GIS a jejich
využití
 Objasní vliv endogenních a
exogenních procesů na utváření
reliéfu pevnin i oceánů, popíše
principy vzniku základních
geomorfologických tvarů

 Tvar a pohyby Země

 objasní mechanismy cirkulace
v atmosféře a její důsledky pro
vytváření klimatických pásů
 Zhodnotí současné zásoby vody na
Zemi
 Rozliší jednotlivé složky
hydrosféry a jejich význam
v krajině
 Objasní vznik půd
 Rozpozná základní druhy a typy
půd
 Vysvětlí příčiny rozmístění typů
půd na Zemi
 Zhodnotí, jaký vliv má kombinace
jednotlivých fyzickogeografických
složek krajiny na vznik biomů
 Popíše antropogenní vlivy na
jednotlivé složky přírody a uvede
jejich klady a zápory
 Zhodnotí příčiny nerovnoměrného
rozmístění obyvatelstva, uvede
příklady hustě zalidněných a téměř
nezalidněných oblastí
 S porozuměním používá
demografické charakteristiky
 Objasní aspekty ovlivňující pohyb
obyvatelstva na úrovni jak

 Atmosféra
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 Čas na Zemi
 Země a Měsíc
 Kartografická zobrazení a
mapová tvorba
 Měření na mapách
 Obsah map

4.1.5 Mediální
produkty - INT

 Druhy map

 GIS, DPZ

4.1.5 Mediální
produkty - INT

 Litosféra

Geologie Složení,
struktura a vývoj
Země,
Geologické
procesy
v litosféře,
Voda, Člověk a
anorganická
příroda - INT

 Hydrosféra

Geologie – Voda
- INT

 Pedosféra

Geologie Člověk a
anorganická
příroda - INT

 Biosféra

 Rozmístění obyvatelstva

 Přirozený a územní pohyb
populace

Gymnázium Opatov

ŠVP
planetární, tak lokální a zhodnotí
dopady migrace pro daný region
 Analyzuje strukturu obyvatelstva
(národnostní, náboženskou…) a
lokalizuje ji

Světové
hospodářství

 Struktura obyvatelstva

 Identifikuje sídelní systémy, jejich
funkci a analyzuje současné trendy
v osídlování
 Zhodnotí na příkladech světové
hospodářství jako otevřený
dynamický systém s určitými
složkami, strukturou a funkcemi a
zohlední faktory územního
rozmístění hospodářských aktivit,
vymezí jádrové a periferní oblasti
světa

 Sídla
 Základní ekonomické
charakteristiky
 Průmysl
 Zemědělství, rybolov
 Doprava
 Služby

Vyučovací předmět ZEMĚPIS
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Evropa

Česká
republika

Asie

4.1.3 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů – INT
4.1.3 Vztah
k multilingvní
situaci - INT

 Charakterizuje přírodní podmínky
Evropy, aplikuje fyzickogeografické
poznatky na region Evropy
 Charakterizuje integrační procesy
v Evropě, vysvětlí důvody vzniku EU
a jejího rozšiřování
 Lokalizuje jednotlivé regiony,
zhodnotí přírodní, politické,
hospodářské poměry, obyvatelstvo
 Jednotlivé regiony a státy vzájemně
porovná

 Poloha, rozloha, přírodní poměry

 Zhodnotí polohu, přírodní poměry a
přírodní zdroje ČR
 Charakterizuje strukturu obyvatelstva,
jejich koncentraci v jednotlivých
regionech, objasní současné trendy
v osídlování a vývoji počtu obyvatel
 Hodnotí a porovnává hospodářský
potenciál a lokalizuje jednotlivé
sektory: průmysl, zemědělství,
doprava a spoje, služby, cestovní
ruch, zahraniční obchod
 Objasní postavení regionů v rámci
republiky a Evropy, ohodnotí vazby
 Charakterizuje přírodní podmínky
Asie, aplikuje fyzickogeografické
poznatky na region Asie
 Lokalizuje jednotlivé regiony,
zhodnotí přírodní, politické,
hospodářské poměry, obyvatelstvo
 Jednotlivé regiony a státy vzájemně

 Poloha, rozloha, přírodní poměry

 Evropská integrace
 Regiony a státy Evropy

(PT, TO, INT,
PRO)

4.1.2 Globalizační
a rozvojové
procesy - INT
4.1.2 Žijeme
v Evropě - INT
4.1.3 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů – INT
4.1.3 Vztah
k multilingvní
situaci - INT

 Obyvatelstvo

 Hospodářství

 Regiony

4.1.5 Mediální
produkty - INT

 Poloha, rozloha, přírodní poměry
 Regiony a státy Asie
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4.1.2 Globalizační
a rozvojové
procesy – INT
4.1.3 Základní
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porovná

Austrálie a
Oceánie

Oceány,
polární oblasti

problémy
sociokulturních
rozdílů – INT
4.1.3 Vztah
k multilingvní
situaci - INT

 Charakterizuje přírodní podmínky
Oceánie, aplikuje fyzickogeografické
poznatky na region Oceánie
 Lokalizuje jednotlivé regiony,
zhodnotí přírodní, politické,
hospodářské poměry, obyvatelstvo
 Posoudí význam i využití světového
oceánu
 Popíše přírodní podmínky a
hospodářský význam polárních oblastí

 Poloha, rozloha, přírodní poměry
 Regiony a státy
 Oceány
 Polární oblasti

Vyučovací předmět ZEMĚPIS
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Afrika

 Charakterizuje přírodní podmínky
 Poloha, rozloha, přírodní poměry
Afriky, aplikuje fyzickogeografické
poznatky na region Afriky
 Charakterizuje strukturu obyvatelstva,  Obyvatelstvo
jejich koncentraci v jednotlivých
regionech, objasní současné trendy
v osídlování a vývoji počtu obyvatel
 Lokalizuje jednotlivé regiony,
zhodnotí přírodní, politické,
hospodářské poměry

Amerika

 Regiony a státy

 Charakterizuje přírodní podmínky
 Poloha, rozloha, přírodní poměry
Ameriky, aplikuje fyzickogeografické
poznatky na region Ameriky
 Charakterizuje strukturu obyvatelstva,  Obyvatelstvo
jejich koncentraci v jednotlivých
regionech, objasní současné trendy
v osídlování a vývoji počtu obyvatel

 Lokalizuje jednotlivé regiony,
zhodnotí přírodní, politické,
hospodářské poměry
 Rozliší a porovnává státy světa

Politická
geografie,
globální
problémy

 Regiony a státy

 Uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a
hospodářských seskupení a sdružení
států světa, charakterizuje
v elementární podobě cíle, zásady a
činnost
 Lokalizuje ohniska napětí ve světě a
zdůvodní příčiny vzniku a zhodnotí

 Stát (formy státu, státní zřízení,
vnitřní uspořádání,...)
 Politická a ekonomická integrace

 Lokální konflikty
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(PT, TO, INT,
PRO)

4.1.2 Globalizační
a rozvojové
procesy – INT
4.1.3 Vztah
k multilingvní
situaci - INT
4.1.3 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů - INT

4.1.2 Globalizační
a rozvojové
procesy – INT
4.1.3 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů – INT
4.1.3 Vztah
k multilingvní
situaci - INT
4.1.5 Mediální
produkty - INT

4.1.2 Globalizační
a rozvojové
procesy – INT
4.1.5 Mediální
produkty - INT
4.1.2 Humanitární
pomoc a mezin.

Gymnázium Opatov

ŠVP

vliv OSN a NATO
 Uvede příklady globálních problémů,
analyzuje jejich příčiny a možnosti
řešení

6.2.11.

 Globální problémy

rozvoj. spolupráce
- INT
4.1.2 Globální
problémy – INT
4.1.3 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů - INT

Vyučovací předmět: Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Rozvíjí průřezová
témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobnostní a
sociální výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova. Svým obsahem zároveň navazuje na další
předměty, především na Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literaturu, Výtvarnou výchovu a
Zeměpis.
Dějepis kultivuje historické vědomí jedince, zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důraz
je kladem především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významným způsobem zohledňuje základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá žákům chápat historické
kořeny společenských jevů, dějů a změn a jejich souvislosti v historickém i reálném čase. Žák je veden k tomu,
aby chápal, že historie není jen uzavřenou minulostí či souborem faktů a definitivních závěrů, ale je také
kladením otázek. Výuka dějepisu dále vede žáka k tomu, aby rozlišoval mýty a skutečnost, aby objektivně
posuzoval společenské jevy minulosti i současnosti a aby rozpoznal myšlenkovou manipulaci. Dějepis
v neposlední řadě prohlubuje úctu nejen k vlastnímu národu, ale i k jiným národům a etnikům, ke kulturním či
jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Dějepis se vyučuje společně v celé třídě v prvním, druhém a třetím ročníku čtyřletého studia a v kvintě,
sextě a septimě osmiletého studia. Hodinová dotace odpovídá konkrétnímu učebnímu plánu. V posledních dvou
ročnících budou žákům nabídnuty dvouleté a jednoleté volitelné předměty , které budou rozvíjet dějepisné
znalosti a historické povědomí a budou posilovat jednotlivé kompetence.
Celkem

2, 2, 3, 0

hod/týden

Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů (učebnice,
encyklopedie, dobové texty, historické dokumenty, historická mapa, historické filmy, beletrie aj.)
- Na příkladu různých typů historických pramenů a odborné literatury se žáci učí odlišovat věrohodnost
získaných informací a odlišovat podstatné od podružného.
- Učitel vede žáky k tomu, aby na základě nabytých vědomostí identifikovali chybné dějepisné
informace, především v médiích.
- Žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a vytváří si tak komplexnější
pohled na společenské a kulturní jevy.
- Učitel učí žáky organizovat a řídit své učení, zadává vhodné projekty, v nichž žáci promýšlí úkol,
navrhují postup řešení, vyhledávají a zpracovávají informace, vyhodnocují správnost svého postupu,
- Učitel vede žáky k celoživotnímu zájmu o historii.
-

Kompetence k řešení problémů
-

Učitel vede žáky k využívání učiva i z jiných předmětů, pokud významně souvisí s probíraným učivem.
Učitel vede žáky k tomu, aby si pomocí srovnávání dějin jednotlivých oblastí osvojili schopnost
zobecňovat nabyté vědomosti a dokázali je využívat při pochopení nových problémů.
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Gymnázium Opatov
-

ŠVP

Učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k různým variantám řešení historických situací.
Učitel nabízí žákům konkrétní příklady toho, jak významné osobnosti v historii řešily problémové situace.
Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
využívá získané vědomosti a dovednosti v přípravě projektů.

Kompetence komunikativní
-

Učitel vede žáky k přesnému, výstižnému a kultivovanému vyjadřování, učí žáky prezentovat referáty a
projekty na historická témata.
Učitel zařazuje samostatná vystoupení žáků a rozvíjí jejich schopnost věcně a s využitím odborné
terminologie obhajovat prezentované názory proti námitkám posluchačů.
Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci

Kompetence sociální a personální
-

Učitel podněcuje žáky k tomu, aby dokázali přiměřeným způsobem prezentovat vlastní názor na sporná dějepisná
témata a diskutovat o něm.
Učitel nabízí dostatek možností pracovat ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce a tvůrčí atmosféru
ve skupině.

Kompetence občanské
-

Učitel nabízí žákům dostatek příležitostí k pochopení nutnosti chránit kulturní památky a historické
dědictví.
Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé a na příkladech z historie pochopili, kam může vést
nerespektování přesvědčení druhých lidí.
Učitel umožní žákům na příkladech z historie pochopit princip vzniku zákonů a právních norem.
Žák se prostřednictvím historických témat seznamuje s růzností lidských kultur a potřebou jejich
vzájemné tolerance.

Kompetence k podnikavosti
-

Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce.
Žák dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, podílí se na projektech a dalších
činnostech.
Žák nebude přebírat cizí myšlenky a vydávat je za své.
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Vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
ÚVOD DO
STUDIA
HISTORIE

PRAVĚK

Antické Řecko

Antický Řím

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 Charakterizuje smysl historického
poznání jako poznání neuzavřené a
proměnlivé
 Rozlišuje různé zdroje historických
informací, způsob jejich získávání a
úskalí jejich interpretace






 Objasní ve shodě s aktuálními
vědeckými poznatky materiální a
duchovní život lidské společnosti
v jednotlivých vývojových etapách
pravěku
 Charakterizuje pojem archeologická
kultura
 Vysvětlí zásadní zlom ve vývoji
lidstva v důsledku cílevědomé
zemědělské a řemeslné činnosti
 Zařadí časově a prostorově hlavní
archeologické kultury pravěku
 Popíše určující procesy a události
 Zdůvodní přínos antického Řecka
pro evropskou civilizaci
 Uvede významné osobnosti

 Doba kamenná (paleolit,
mezolit, neolit, eneolit)
 Doba bronzová
 Doba železná

 EV – vztah
člověka
k přírodnímu
prostředí
 MV
 Role médií
v moderních
dějinách
 EV – vztah
člověka
k přírodnímu
prostředí
 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy







STŘEDOVĚK
Raný středověk








Úvod do studia dějepisu
Význam historického poznání
Prameny historického poznání
Pomocné vědy historické

 Starověká Kréta a Mykény
 Řecká kolonizace, archaické,
klasické a helénistické období
 Řecká kultura – filozofie,
umění, věda a náboženství
Popíše určující procesy a události
 Osídlení starověké Itálie,
počátky Říma
Uvede významné osobnosti
 Boje Říma za ovládnutí Itálie
Zdůvodní přínos antického Říma
pro evropskou civilizaci
 Krize římské republiky
 Vznik římského císařství
 Územní vývoj římské říše
 Římská kultura – filozofie,
umění, věda a náboženství
Objasní proces christianizace a její  Počátky křesťanství
vliv na konstituování raně
 Barbarská království a
středověkých států v Evropě
vytváření nového etnického
obrazu Evropy
Vysvětlí podstatu vztahu mezi
světskou a církevní mocí
 Francká říše a oblast západní,
v západním i východním kulturním
Evropy
okruhu i projevy vlivu náboženství  Byzantsko-slovanská oblast
a církve ve středověké společnosti
 Příchod Slovanů na naše
Vymezí specifika islámské oblasti
území (Sámova říše, Velká
Definuje proměny hospodářského a
Morava)
politického uspořádání středověké  Počátky českého státu
společnosti a jeho specifické
 Křesťanská Evropa v zápase
projevy ve vybraných státních
s Araby a Normany,
celcích
mongolská expanze
Charakterizuje základní rysy vývoje  Islám a arabská říše
na našem území
 Vznik Francie, počátky Svaté
říše římské, vznik anglického
království
 Střední a východní Evropa
 Vzdělanost a umění středověké
společnosti. Románská kultura
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 OSV
 Morálka
všedního dne
 VMEGS
 Žijeme v Evropě
 OSV
 Morálka
všedního dne
 VMEGS
 Žijeme v Evropě

 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy






VMEGS
Žijeme v Evropě

OSV
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 Toulky
Prahou

Gymnázium Opatov

ŠVP

Vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
STŘEDOVĚK
Rozvinutý
(vrcholný)
středověk

POČÁTKY
NOVOVĚKU
Raný novověk

Třicetiletá válka

Parlamentarismus
a absolutismus

OSVÍCENSTVÍ,
REVOLUCE A
IDEA SVOBODY,
MODERNIZACE

 Vysvětlí podstatu vztahu mezi
světskou a církevní mocí
v západním i východním kulturním
okruhu i projevy vlivu náboženství a
církve ve středověké společnosti
 Definuje proměny hospodářského a
politického uspořádání středověké
společnosti a jeho specifické
projevy ve vybraných státních
celcích
 Charakterizuje základní rysy
vývoje na našem území
 Vysvětlí důsledky tureckých
nájezdů, zejména pro jižní a
východní Evropu

 Rozpozná nové filozofické a
vědecké myšlenky, které byly
zformulovány ve 14. – 17. století,
zhodnotí jejich praktické dopady
 Porozumí důsledkům zámořských
objevů, jež vedly k podstatným
hospodářským i mocenskopolitickým změnám
 Popíše základní rysy reformace a
protireformace, vysvětlí důsledky
pro další evropský i světový vývoj
 Vymezí základní znaky stavovství a
absolutismu, uvede konkrétní
projevy v jednotlivých zemích a
příklady střetů
 Posoudí postavení českého státu
uvnitř habsburského soustátí a
analyzuje jeho vnitřní sociální,
politické a kulturní proměny
 Na konkrétních příkladech
jednotlivých států demonstruje
postupný rozklad, zánik a proměny
dosavadních systémů přes úsilí
mocenských struktur o jejich
udržení

 Určí a zhodnotí hlavní myšlenky a
principy osvícenství, rozpozná
jejich uplatnění a v revolucích
18.století
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Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 Křesťanství, jeho vnitřní
nejednota, papežství a císařství
 Křížové výpravy
 Venkov a zemědělství,
kolonizace, rozvoj řemesel a
obchodu, urbanizace
 Mocenské soupeření mezi
Anglií a Francií
 Rozkvět českého státu za
posledních Přemyslovců
 Český stát za Lucemburků
 Turecká expanze
 Počátek kritiky církve a opravná
hnutí
 Husitství
 Vzdělanost a umění středověké
společnosti. Gotický sloh
 Renesance a humanismus
 Osmanská expanze
 Zámořské plavby a objevy
 Vznik koloniálních říší
 Reformace
 Francie a Anglie v 16. století
 Vznik středoevropského
habsburského soustátí

 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy

 Rivalita a kooperace
evropských velmocí v raném
novověku
 České stavovské povstání – 1.
fáze třicetileté války
 Etapy třicetileté války
 Barokní umění

 OSV
 Morálka
všedního dne

 Nizozemská revoluce
 Úsilí o změnu poměrů v Anglii
revolucí
 Vrchol a úpadek absolutismu ve
Francii
 Severní, střední a východní
Evropa po třicetileté válce:
Švédsko, Habsburská
monarchie, Svatá říše římská,
Prusko, Polsko, Rusko
 Rozvoj vědy a techniky v 17. a
18. století, hospodářství a život
společnosti, kultura
 Osvícenství
 České země v době
osvícenského absolutismu
 Velká Británie jako impérium
 Americká revoluce, vznik USA
 Průmyslová revoluce v Anglii a
její důsledky

 VMEGS
 Žijeme v
Evropě

 VMEGS
 Žijeme
v Evropě
 MV –
Základní
problémy
sociokulturníc
h rozdílů

 VMEGS –
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce
 VMEGS
 Žijeme v
Evropě

 MV
 Role médií
v moderních
dějinách

Gymnázium Opatov
SPOLEČNOSTI
Americká revoluce
a vznik Spojených
států amerických

ŠVP
 Posoudí význam ústavy a novou
organizaci státu

Vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
OSVÍCENSTVÍ,
REVOLUCE A
IDEA SVOBODY,
MODERNIZACE
SPOLEČNOSTI
Francouzská
revoluce a Evropa
za napoleonských
válek a po
Vídeňském
kongresu
Utváření
novodobých
národních
společností a rok
1848.

Mocenská a
koloniální politika
velmocí do 1.
světové války

MODERNÍ DOBA

 OSV
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní
řešení
problémů
 PRO 3 Toulky
Prahou

Učivo:

 Určí a zhodnotí hlavní myšlenky a
 Francouzská revoluce v letech
principy osvícenství, rozpozná jejich
1789 - 1799
uplatnění v revolucích 18. a 19.
 Evropa za napoleonských válek
století
 Vídeňský kongres
 Posoudí význam ústavy a novou
organizaci státu, uvede základní
typy parlamentních státních systémů

(PT, TO, INT,
PRO)

 MV –
Základní
problémy
sociokulturníc
h rozdílů

 VMEGS
 Žijeme v
Evropě
 Vysvětlí emancipační hnutí národů i
jednotlivých společenských vrstev,
vymezí místo utváření českého
novodobého národa v tomto
procesu, včetně jeho specifických
rysů
 Charakterizuje proces modernizace,
vysvětlí průběh industrializace a její
ekonomické, sociální a politické
důsledky
 Rozpozná ekologická rizika
modernizace
 Určí základní příčiny asymetrického
vývoje Evropy a světa v důsledku
rozdílného tempa modernizace
 Vysvětlí expanzivní záměry velmocí
v okrajových částech Evropy a
v mimoevropském světě, jež byly
příčinou četných střetů a konfliktů
daného období

 Charakterizuje první světovou
válku, dokumentuje sociální,
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 Rozvoj výroby a vědy,
 MV –
průmyslová revoluce
Základní
problémy
 Utváření novodobých národních
sociokulturníc
společností (české, slovenské,
h rozdílů
německé, italské)
 Emancipační hnutí sociálních
skupin

 Předpoklady a projevy
imperiální (mocenské a
koloniální) politiky velmocí
 Nástup Ruska jako evropské
velmoci
 USA, jejich vnitřní vývoj a
mezinárodní postavení do 1.
světové války
 Vzájemné střetávání velmocí,
diplomatické a vojenské aktivity
v předvečer 1. sv. války
 Mimoevropská ohniska
koloniálních konfliktů
 Proměny životního stylu,
vzdělanost a umění na přelomu
19. a 20. století
 První světová válka
 České země v době 1. světové

 MV –
Základní
problémy
sociokulturníc
h rozdílů
 VMEGS
 Žijeme v
Evropě

 VMEGS
 Žijeme v

Gymnázium Opatov

ŠVP

hospodářské a politické důsledky
války
I – SITUACE

Uvede
příčiny
a
projevy
politického

První odboj
V LETECH 1914a
mocenského
obrazu
světa,
který

Revoluce v Rusku, upevňování
1945
byl
určen
vyčerpáním
tradičních
bolševické moci
První světová válka

Evropa a svět ve
20. a 30. letech

Druhá světová
válka

MODERNÍ DOBA
II – SOUDOBÉ
DĚJINY
Evropa a svět po
válce

Pád
komunistických
režimů a jeho
důsledky

evropských velmocí, vzestupem
USA a nastolením bolševické moci
v Rusku



 Vymezí základní znaky hlavních
totalitních ideologií a dovede je
srovnat se zásadami demokracie
 Vysvětlí souvislost mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením
politických problémů,k které byly
provázeny radikalizací pravicových
i levicových protidemokratických sil



 Objasní příčiny a podstatu agresivní
politiky a neschopnosti
potencionálních obětí jí čelit
 Charakterizuje druhou světovou
válku, dokumentuje sociální,
hospodářské a politické důsledky
 Popíše a zhodnotí způsob života
v moderní evropské společnosti,
zhodnotí význam masové kultury



 Charakterizuje vznik, vývoj a
rozpad bipolárního světa, jeho
vojenská, politická a hospodářská
seskupení, vzájemné vztahy
nejvýznamnější konflikty
 Vysvětlí základní problémy
vnitřního vývoje zemí západního a
východního bloku, zejména se
zaměří na pochopení vnitřního
vývoje a vzájemných vztahů
supervelmocí USA, SSSR a na
situaci ve střední Evropě
 a v naší zemí
 Porovná a vysvětlí způsob života a
chování v nedemokratických
společnostech a v demokraciích
 Objasní hlavní problémy specifické
cesty vývoje významných
postkoloniálních rozvojových zemí
 Popíše mechanismy a prostředky
postupného sjednocování Evropy na
demokratických principech
 Vysvětlí lidská práva v souvislosti
s evropskou kulturní tradicí
 Zná základní instituce sjednocující
se Evropy, jejich úlohu a fungování
 Objasní hlavní problémy specifické
cesty vývoje významných
postkoloniálních rozvojových zemí
 Objasní význam islámské, židovské
a některé další neevropské kultury
v moderním světě
 Vymezí základní problémy
soudobého světa a možnosti jeho
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Evropě

 VMEGS –
Humanitární
pomoc a
Versailleský systém a jeho
mezinárodní
vnitřní rozpory
rozvojová
Vznik Československa
spolupráce
Československo
 MV –
v meziválečném období
Základní
problémy
Evropa a svět ve 20. a 30. letech
sociokulturníc
Světová hospodářská krize ve
h rozdílů
světě i ČSR
Růst mezinárodního napětí a
vznik válečných ohnisek
Mnichovská krize a její
důsledky
Globální a hospodářský
charakter války
 VMEGS –
Humanitární
Věda a technika jako prostředky
pomoc a
vedení války
mezinárodní
Holocaust
rozvojová
Protektorát Čechy a Morava
spolupráce
Druhý odboj




 Kultura 1. poloviny 20. století
(zrod moderního umění, nástup
masové kultury, sport)
 Evropa a svět po válce (OSN,
princip sociálního státu)
 Východní blok, jeho politický a
sociální vývoj
 SSSR jako světová velmoc
 RVHP a Varšavská smlouva
 Euroatlantická spolupráce a
vývoj demokracie
 USA jako světová velmoc

 MV
 Role médií
v moderních
dějinách
 VMEGS
 Žijeme v
Evropě

 Životní podmínky na obou
stranách „železné opony“
 Konflikty na Blízkém východě
 Vznik státu Izrael
 Dekolonizace
 „Třetí svět“ a modernizační
procesy v něm
 Sjednocující se Evropa a její
místo v globálním světě
 Globální problémy moderní
společnosti
 Ekonomické, demografické a
politické postavení „třetího
světa“ v globálním světě

 OSV
 Morálka
všedního dne
 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 VMEGS –
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce
 OSV

Gymnázium Opatov

ŠVP
 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 Toulky
Prahou
 EV – KURZ
LIHIVY

dalšího vývoje

Vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: kvinta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
ÚVOD DO
STUDIA
HISTORIE

PRAVĚK
STAROVĚK

STŘEDOVĚK
Raný středověk

Rozvinutý
(vrcholný)
středověk

Učivo:

(PT, TO, INT, PRO)

 Charakterizuje smysl historického
poznání jako poznání neuzavřené a
proměnlivé
 Rozlišuje různé zdroje historických
informací, způsob jejich získávání a
úskalí jejich interpretace






 Objasní ve shodě s aktuálními
vědeckými poznatky materiální a
duchovní život lidské společnosti
v jednotlivých vývojových etapách
pravěku a starověku

 Shrnutí učiva kvarty (viz ŠVP
Gymnázia Opatov)

 EV – vztah
člověka
k přírodnímu
prostředí
 MV
 Role médií
v moderních
dějinách
 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 OSV
 Morálka
všedního dne
 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy

 Objasní proces christianizace a její
vliv na konstituování raně
středověkých států v Evropě
 Vysvětlí podstatu vztahu mezi
světskou a církevní mocí
v západním i východním kulturním
okruhu i projevy vlivu náboženství
a církve ve středověké společnosti
 Vymezí specifika islámské oblasti
 Definuje proměny hospodářského a
politického uspořádání středověké
společnosti a jeho specifické
projevy ve vybraných státních
celcích
 Charakterizuje základní rysy vývoje
na našem území

Úvod do studia dějepisu
Význam historického poznání
Prameny historického poznání
Pomocné vědy historické

 Počátky křesťanství
 Barbarská království a
vytváření nového etnického
obrazu Evropy
 Francká říše a oblast západní,
Evropy
 Byzantsko-slovanská oblast
 Příchod Slovanů na naše
území (Sámova říše, Velká
Morava)
 Počátky českého státu
 Křesťanská Evropa v zápase
s Araby a Normany,
mongolská expanze
 Islám a arabská říše
 Vznik Francie, počátky Svaté
říše římské, vznik anglického
království
 Střední a východní Evropa
 Vzdělanost a umění středověké
společnosti. Románská kultura
 Vysvětlí podstatu vztahu mezi
 Křesťanství, jeho vnitřní
světskou a církevní mocí
nejednota, papežství a císařství
v západním i východním kulturním  Křížové výpravy
okruhu i projevy vlivu náboženství  Venkov a zemědělství,
a církve ve středověké společnosti
kolonizace, rozvoj řemesel a
 Definuje proměny hospodářského a
obchodu, urbanizace
politického uspořádání středověké  Mocenské soupeření mezi
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 VMEGS
 Žijeme v Evropě
 MV – základní
problémy
sociokulturních
rozdílů

 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 VMEGS
 Žijeme v Evropě

Gymnázium Opatov

ŠVP
společnosti a jeho specifické
projevy ve vybraných státních
celcích
 Charakterizuje základní rysy
vývoje na našem území
 Vysvětlí důsledky tureckých
nájezdů, zejména pro jižní a
východní Evropu

POČÁTKY
NOVOVĚKU
Raný novověk

Třicetiletá válka

 Rozpozná nové filozofické a
vědecké myšlenky, které byly
zformulovány ve 14. – 17. století,
zhodnotí jejich praktické dopady
 Porozumí důsledkům zámořských
objevů, jež vedly k podstatným
hospodářským i mocenskopolitickým změnám
 Popíše základní rysy reformace a
protireformace, vysvětlí důsledky
pro další evropský i světový vývoj
 Vymezí základní znaky stavovství a
absolutismu, uvede konkrétní
projevy v jednotlivých zemích a
příklady střetů
 Posoudí postavení českého státu
uvnitř habsburského soustátí a
analyzuje jeho vnitřní sociální,
politické a kulturní proměny

Vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: sexta osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
POČÁTKY
NOVOVĚKU
Parlamentarismus
a absolutismus

OSVÍCENSTVÍ,
REVOLUCE A
IDEA SVOBODY,
MODERNIZACE
SPOLEČNOSTI
Francouzská

 Na konkrétních příkladech
jednotlivých států demonstruje
postupný rozklad, zánik a proměny
dosavadních systémů přes úsilí
mocenských struktur o jejich
udržení

 Určí a zhodnotí hlavní myšlenky a
principy osvícenství, rozpozná
jejich uplatnění v revolucích 18. a
19. století
 Posoudí význam ústavy a novou
organizaci státu, uvede základní
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Anglií a Francií
 Rozkvět českého státu za
posledních Přemyslovců
 Český stát za Lucemburků
 Turecká expanze
 Počátek kritiky církve a
opravná hnutí
 Husitství
 Vzdělanost a umění středověké
společnosti. Gotický sloh
 Renesance a humanismus
 Osmanská expanze
 Zámořské plavby a objevy
 Vznik koloniálních říší
 Reformace
 Francie a Anglie v 16. století
 Vznik středoevropského
habsburského soustátí
 Nizozemská revoluce

 MV – Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů

 Rivalita a kooperace
evropských velmocí v raném
novověku
 České stavovské povstání – 1.
fáze třicetileté války
 Etapy třicetileté války
 Barokní umění

 OSV
 Morálka
všedního dne

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 VMEGS –
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce
 VMEGS
 Žijeme v Evropě

 OSV
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 Toulky
Prahou

 Úsilí o změnu poměrů v Anglii  VMEGS
revolucí
 Žijeme v
 Vrchol a úpadek absolutismu
Evropě
ve Francii
 Severní, střední a východní
Evropa po třicetileté válce:
Švédsko, Habsburská
monarchie, Svatá říše římská,
Prusko, Polsko, Rusko
 Rozvoj vědy a techniky v 17. a
18. století, hospodářství a život
společnosti, kultura
 Osvícenství
 České země v době
osvícenského absolutismu
 Francouzská revoluce v letech  MV – Základní
1789 - 1799
problémy
sociokulturních
 Evropa za napoleonských válek
rozdílů
 Vídeňský kongres
 VMEGS

Gymnázium Opatov
revoluce a Evropa
za napoleonských
válek a po
Vídeňském
kongresu
Utváření
novodobých
národních
společností a rok
1848.

Mocenská a
koloniální politika
velmocí do 1.
světové války

ŠVP
 Žijeme v
Evropě

typy parlamentních státních systémů

 Vysvětlí emancipační hnutí národů i
jednotlivých společenských vrstev,
vymezí místo utváření českého
novodobého národa v tomto
procesu, včetně jeho specifických
rysů
 Charakterizuje proces modernizace,
vysvětlí průběh industrializace a její
ekonomické, sociální a politické
důsledky
 Rozpozná ekologická rizika
modernizace
 Určí základní příčiny asymetrického
vývoje Evropy a světa v důsledku
rozdílného tempa modernizace
 Vysvětlí expanzivní záměry velmocí
v okrajových částech Evropy a
v mimoevropském světě, jež byly
příčinou četných střetů a konfliktů
daného období

Vyučovací předmět: DĚJEPIS
Ročník: septima osmiletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
 Charakterizuje první světovou

 Rozvoj výroby a vědy,
průmyslová revoluce
 Utváření novodobých
národních společností (české,
slovenské, německé, italské)
 Emancipační hnutí sociálních
skupin

 MV – Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů

 Předpoklady a projevy
imperiální (mocenské a
koloniální) politiky velmocí
 Nástup Ruska jako evropské
velmoci
 USA, jejich vnitřní vývoj a
mezinárodní postavení do 1.
světové války
 Vzájemné střetávání velmocí,
diplomatické a vojenské
aktivity v předvečer 1. sv.
války
 Mimoevropská ohniska
koloniálních konfliktů
 Proměny životního stylu,
vzdělanost a umění na přelomu
19. a 20. století

 MV – Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů

Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 První světová válka

 VMEGS
 Žijeme v
Evropě

válku, dokumentuje sociální,
 České země v době 1. světové
MODERNÍ DOBA
hospodářské a politické důsledky
války
I – SITUACE
V LETECH 1914-  Uvede příčiny a projevy politického  První odboj
a mocenského obrazu světa, který
 Revoluce v Rusku, upevňování
1945
byl určen vyčerpáním tradičních
bolševické moci
První světová válka
evropských velmocí, vzestupem
USA a nastolením bolševické moci
v Rusku

Evropa a svět ve
20. a 30. letech

 Vymezí základní znaky hlavních
totalitních ideologií a dovede je
srovnat se zásadami demokracie
 Vysvětlí souvislost mezi světovou
hospodářskou krizí a vyhrocením
politických problémů,k které byly
provázeny radikalizací pravicových
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 Versailleský systém a jeho
vnitřní rozpory
 Vznik Československa

 Československo
v meziválečném období
 Evropa a svět ve 20. a 30.
letech
 Světová hospodářská krize ve
světě i ČSR
 Růst mezinárodního napětí a

 VMEGS
 Žijeme v
Evropě
 OSV
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 Toulky
Prahou

 VMEGS –
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce
 MV – Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů

Gymnázium Opatov

ŠVP
i levicových protidemokratických sil

Druhá světová
válka

 Objasní příčiny a podstatu agresivní
politiky a neschopnosti
potencionálních obětí jí čelit
 Charakterizuje druhou světovou
válku, dokumentuje sociální,
hospodářské a politické důsledky
 Popíše a zhodnotí způsob života
v moderní evropské společnosti,
zhodnotí význam masové kultury
 Charakterizuje vznik, vývoj a
rozpad bipolárního světa, jeho
vojenská, politická a hospodářská
seskupení, vzájemné vztahy
nejvýznamnější konflikty
Vysvětlí základní problémy
vnitřního vývoje zemí západního a
východního bloku, zejména se
zaměří na pochopení vnitřního
vývoje a vzájemných vztahů
supervelmocí USA, SSSR a na
situaci ve střední Evropě
 a v naší zemí
 Porovná a vysvětlí způsob života a
chování v nedemokratických
společnostech a v demokraciích
 Objasní hlavní problémy specifické
cesty vývoje významných
postkoloniálních rozvojových zemí
 Popíše mechanismy a prostředky
postupného sjednocování Evropy na
demokratických principech
 Vysvětlí lidská práva v souvislosti
s evropskou kulturní tradicí
 Zná základní instituce sjednocující
se Evropy, jejich úlohu a fungování
 Objasní hlavní problémy specifické
cesty vývoje významných
postkoloniálních rozvojových zemí
 Objasní význam islámské, židovské
a některé další neevropské kultury
v moderním světě
 Vymezí základní problémy
soudobého světa a možnosti jeho
dalšího vývoje

MODERNÍ DOBA
II – SOUDOBÉ
DĚJINY
Evropa a svět po

válce

Pád
komunistických
režimů a jeho
důsledky
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vznik válečných ohnisek
 Mnichovská krize a její
důsledky
 Globální a hospodářský
 VMEGS –
charakter války
Humanitární
pomoc a
 Věda a technika jako
mezinárodní
prostředky vedení války
rozvojová
 Holocaust
spolupráce
 Protektorát Čechy a Morava
 Druhý odboj
 Kultura 1. poloviny 20. století
(zrod moderního umění, nástup
masové kultury, sport)
 Evropa a svět po válce (OSN,
princip sociálního státu)
 MV
 Východní blok, jeho politický a  Role médií
sociální vývoj
v moderních
dějinách
 SSSR jako světová velmoc
 RVHP a Varšavská smlouva
 Euroatlantická spolupráce a
vývoj demokracie
 USA jako světová velmoc
 Životní podmínky na obou
stranách „železné opony“
 Konflikty na Blízkém východě
 Vznik státu Izrael
 Dekolonizace
 „Třetí svět“ a modernizační
procesy v něm
 Sjednocující se Evropa a její
místo v globálním světě
 Globální problémy moderní
společnosti
 Ekonomické, demografické a
politické postavení „třetího
světa“ v globálním světě

 VMEGS
 Žijeme v
Evropě

 OSV
 Morálka
všedního dne
 VMEGS
 Globalizační a
rozvojové
procesy
 VMEGS –
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce
 OSV
 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
 Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
 PRO 3 Toulky
Prahou
 EV – KURZ
LIHIVY

Gymnázium Opatov
6.2.12.
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Vyučovací předmět: Občanský a společenskovědní základ

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:

V předmětu Občanský a společenskovědní základ probíráme v jednotlivých ročnících nebo jejich
částech samostatné společenské vědy a filosofii. Každý ročník se s ohledem na probíranou vědu liší
zvolenými metodami práce. Cílem hodin OSZ je předat studentům základní informace z jednotlivých
věd, upotřebitelné v praktickém životě. Ve všech hodinách OSZ uplatňujeme metody směřující
k osobnostně-sociálnímu rozvoji, utváření vlastního názoru a kritického pohledu na svět.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Občanský a společenskovědní základ je tato:
Celkem

2, 2, 3, 0

hod/týden

Třídy se ve výuce nedělí
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků VG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení



Seznamujeme studenty s efektivními metodami učení, zpracováním informací a různými formami práce.
Pestrou nabídkou činností v hodinách se vyhýbáme stereotypu v předávání informací.

Kompetence k řešení problémů



Snažíme se vytvářet co největší množství samostatných, skupinových i společných aktivit, v nichž jsou
studenti nuceni se rozhodnout a volit vlastní postupy řešení
Motivujeme studenty k tomu, aby pro svá tvrzení našli odpovídající důkazy a formulovali podložené závěry

Kompetence komunikativní



Vytváříme různé modelové situace, ve kterých si studenti ověřují naučené komunikační dovednosti.
Vedeme studenty k tomu, aby byli schopni jasně, srozumitelně a věcně prezentovat své názory na aktuální
problém

Kompetence sociální a personální



Seznamujeme studenty s různými metodami sebereflexe formou hraní rolí, prožitkových psychoher.
Vedeme studenty k tomu, aby ve skupinové práci zastávali různé role

Kompetence občanské



Zadáváme aktuální témata k řízené diskusi, ve které studenti porovnávají své názory, obhajují vhodnou
formou své názory a učí se argumentovat.
Na modelových situacích seznamujeme studenty se základními principy občanské společnosti a právy a
povinnostmi občana.

Kompetence k podnikavosti



Požadujeme vlastní práci se zdroji a porovnávání obsahu i formy různých informací.
Formou aktivit vedeme studenty ke zdravé soutěživosti i ke kooperaci.
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Vyučovací předmět : OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:

Psychologie
jako věda

Psychologie
osobnosti

Poznávací
procesy

Vývoj
osobnosti

 Rozlišuje chování a prožívání, vyloží
základní informace o psychologii
jako vědě
 Vysvětlí rozdíl mezi psychologickou
disciplínou a směrem
 Stručně popíše historický vývoj
psychologie
 Seznámí se s příčinou rozdílů v
živosti prožívání a chování

 Úvod do psychologie
 Základní psychologická
terminologie
 Psychologické disciplíny

 Vysvětlí vztah mezi charakterem a
temperamentem
 Pochopí význam překonávání
překážek, posoudí vlastní schopnosti
 Objasní, proč se lidé odlišují
v projevech chování
 Popíše, co vše je součástí
zaměřenosti
 Vyloží, jak vnímáme a poznáváme
skutečnost, sebe i druhé lidi

 Typologie osobnosti



 Smyslové klamy, výběrovost
vnímání
 Představy, paměť

(PT, TO, INT, PRO)

 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti INT

 Psychologické směry, školy
 Osobnost z psychologického
hlediska

 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti INT

 Charakter, vůle, schopnosti,
emoce, zaměřenost

 Čití a vnímání, smyslové orgány

 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti INT

 Vysvětlí mechanismus vzniku
představ, definuje a rozdělí z různých
hledisek paměť
 Uvědomí si spojitost mezi myšlením  Myšlení a řeč
a řečí
 Dokáže rozlišit jednotlivé operace
 Myšlenkové operace, inteligence,
v procesu myšlení
oligofrenie
 Uvědomí si složitost přesného
vymezení pojmu inteligence
 Porovná osobnost v jednotlivých
 Periodizace duševního vývoje
 Poznávání a
etapách vývoje
člověka
rozvoj vlastní
osobnost INT
 Vymezí, co každá etapa přináší do
 Charakteristika jednotlivých etap
života nového
 Vysvětlí zásady duševní hygieny

 Duševní zdraví

 Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti INT,
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů INT

Psychohygiena

 Uplatňuje vhodné způsoby
vyrovnávání se s náročnými
životními situacemi
 Seznámí se s obsahem, cílem a
předmětem zkoumání sociologie

 Psychicky náročné situace,
duševní poruchy, choroby

 Uvědomí si složitost fungování
společnosti

 Historický vývoj a současná
sociologie

 Úvod do sociologie

 Sociální
komunikace
INT,Globální
problémy, jejich
příčiny a
důsledky INT

Člověk ve
společnosti
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Základní
sociální útvary

ŠVP

 Popíše průběh vědeckého výzkumu
 Seznámí se s hlavními metodami a
technikami sběru a zpracování dat
 Rozliší druhy sociálních útvarů a
rozdíly mezi skupinou a davem
 Vymezí význam rodiny jako primární
sociální skupiny

 Vyjasní pojem kultura

 Metody zkoumání v sociologii

 Rozliší kulturní odlišnosti a rozdíly
z nich plynoucí

 Druhy kultury, subkultura,
masová kultura

 Posoudí vliv člověka na přírodu
 Vysvětlí pojem globalizace a zaujme
k tomuto procesu vlastní stanovisko

 Příroda a zásahy člověka do ní
 Proces globalizace

 Základní sociální útvary, sociální  Sociální
útvar, sociální skupina
komunikace INT
 Sociální agregát, dav
 Primární a sekundární skupiny
 Kultura v různých pojetích

Kultura a
přírodní
prostředí

Globalizace

Vyučovací předmět : OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 Posoudí problém sociální nerovnosti

Sociální
diferenciace
společnosti

 Sociální nerovnost

 Objasní své sociální role ve skupinách  Členění společnosti

 Globální
problémy, jejich
příčiny a
důsledky
INT,Globalizačn
í a rozvojové
procesy INT,
Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů
INT,Psychosociá
lní aspekty
interkulturality
INT, Účinky
mediální
produkce a vliv
médií INT
 Globální
problémy, jejich
příčiny a
důsledky INT
 Globalizační a
rozvojové
procesy INT,
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce INT

(PT, TO, INT,
PRO)

 Sociální
komunikace
INT
 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů INT

 Sociální pozice a role

Socializace

 Posoudí úlohu změn v individuálním
a společenském vývoji
 Formuluje jednotlivé fáze
socializačního procesu, posoudí
význam socializace pro jednotlivce i
společnost

 Mobilita
 Teorie společenské změny
 Proces socializace, začlenění
jedince do sociálních vazeb
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Politický život

ŠVP

 Uvědomí si význam sociálních norem
pro život společnost, rozliší deviantní
chování

 Sociální problémy a deviace,
sociální norma, druhy deviací

 Popíše, jak může občan ovlivňovat
politické dění v obci, ve státě

 Politologie jako věda

 Uvede příklady prostředků, které
mohou občané použít k vyjádření
svých politických názorů
 Vysvětlí význam politického
pluralismu

 Politika, politické strany

 Základní
problémy
sociokulturních
rozdílů INT
 Sociální
komunikace
INT

 Politické spektrum

 Volby, volební systémy
 Stát – historické a současné pojetí  Globální
státu
problémy,
jejich příčiny a
důsledky INT
Objasní pojem právní stát
 Znaky, funkce a formy státu
Objasní podstatu demokracie, porovná  Demokracie a její principy,
demokracii s nedemokratickýmí
nedemokratické systémy
formami řízení
Objasní nutnost ochrany lidských
 Dokumenty zakotvující lidská
práv, rozpozná jejich porušování
práva
Vymezí, jakou funkci plní ve státě
 Ústavy- historický vývoj u nás,
ústava, objasní, proč je státní moc
rozdělení státní moci, orgány
rozdělena do tří nezávislých složek
státní moci
Popíše strukturu Ústavy ČR
 Charakteristika ČR jako státu
Vysvětlí smysl a účel práva, objasní
 Právo a spravedlnost, prameny
 Poznávání a
vztah mezi morálkou a právem
práva, právní sytém
rozvoj vlastní
osobnosti INT
Popíše Právní řád ČR
 Právní řád ČR, právní předpisy
Vysvětlí systém právních odvětví,
 Systém právních odvětví,
popíše legislativní proces
legislativní proces
Objasní význam a funkci rodiny,
 Rodinné právo, pracovní právo,
orientuje se v základních pramenech
trestní právo, občanské právo,
pracovního práva, uvede znaky
obchodní právo
občanského soudního řízení a
trestního řízení
Vymezí základní problémy, rozliší
 Mezinárodní vztahy jako věda,
 Globální
subjekty mezinárodních vztahů
subjekty mezinárodních vztahů
problémy,
jejich příčiny a
důsledky INT
Uvede, jaký význam má zapojení ČR  Dohody, diplomacie, opatření při  Humanitární
do mezinárodních vztahů
porušení nebo ohrožení míru
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce INT
Objasní důvody evropské integrace
 Evropská integrace

 Porovná historické i současné typy
států

Občan ve státě







Občan a právo







Mezinárodní
vztahy





 Rozliší funkce hlavních institucí EU

Vyučovací předmět : OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD
Ročník:
septima osmiletého studia, třetí ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
Úvod do
ekonomie

 Definuje ekonomii a ekonomiku,
pochopí principy fungování tržní
ekonomiky
 Získá přehled o základních

 Dělení ekonomie, ekonomické
systémy
 Historie a současnost ekonomie
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PRO)

 Globalizační a
rozvojové
procesy INT
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ekonomických teoriích
 Definuje základní pojmy
 Uvědomí si význam existence peněz

Peníze,
bankovní
soustava
Podnikání

Hospodářská
politika státu

Úvod do
filosofie

Antická
filosofie

Středověká
filosofie

Renesanční
filosofie

Osvícenská
filosofie

Německá

 Základní ekonomické pojmy
 Peníze – formy, funkce

 Sociální
komunikace
INT

 Orientuje se v produktech nabízených
bankami
 Popíše druhy cenných papírů
 Orientuje se v základních pojmech
z oblasti podnikání
 Popíše, jak lze v ČR podnikat
 Naučí se rozčlenit NH

 Stupně bankovní soustavy
 Cenné papíry
 Druhy podnikání
 Podmínky podnikání
 Transformace ekonomiky ČR

 Globalizační a
rozvojové
procesy INT

 Uvědomí si vzájemnou provázanost
jednotlivých sektorů
 Vyjmenuje nástroje hospodářské
politiky
 Vysvětlí, jak ovlivňuje proces
integrace ekonomiku Evropy a ČR
 Získá základní informace o filosofii a
jejich disciplínách

 Odvětví a sektory národního
hospodářství
 Nástroje hospodářské politiky
státu
 Ekonomická integrace ČR do EU

 Objasní podstatu filosofického tázání

 Zhodnotí význam vědeckého poznání

 ZOF
 Filosofické disciplíny
 Vztah filosofie a vědy, filosofie a
náboženství
 Počátky antické filosofie
 Sociální
komunikace
INT
 Vrcholné období antické filosofie

 Student se seznámí se školami a
osobnostmi kosmologického období
 Posuzuje lidské jednání z hlediska
etických norem, pojmenuje rozdíly
mezi filosofií Platóna a Aristotela
 Rozliší hlavní filosofické směry
tohoto období
 Porovná východiska filosofie a
náboženství

 Filosofie jako věda, počátky
filosofického tázání

 Sociální
komunikace
INT

 Filosofické směry třetího období
 Středověk, teologie

 Sociální
komunikace
INT

 Osvojí si znalosti o periodizaci
středověké filosofie, objasní vznik a
počátky křesťanství
 Seznámí se problematikou a
osobnostmi scholastiky
 Sumarizuje dosavadní poznatky o
renesanci a humanismu

 Patristika

 Uvede klíčové představitele, rozliší
různé přístupy k politickému
uspořádání společnosti
 Seznámí se s názory empiriků
 Dokáže vyložit základní teze
racionalistů
 Zhodnotí význam vědeckého poznání

 Renesanční myslitelé, politické
myšlení

 Objasní názory představitelů
osvícenské filosofie
 Vysvětlí význam NKF

 Významní osvícenci,
encyklopedisté
 Charakteristika NKF

 Scholastika, univerzálie,
nominalismus, realismus
 Renesance a humanismus

 Sociální
komunikace
INT

 Empirismus
 Racionalismus
 Osvícenství
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komunikace
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komunikace
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klasická
filosofie

INT

Poklasická
filosofie
Česká filosofie
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 Porovná filosofie jednotlivých
představitelů NKF
 Uvědomí si etický význam
kategorického imperativu
 Popíše postavení člověka v Hegelově
systému
 Samostatně formuluje podstatu
vybraných směrů 19. a 20. století

 Představitelé německé klasické
filosofie
 Kategorický imperativ

 Rozliší hlavní filosofické směry a
klíčové představitele české filosofie

 Česká filosofie v evropském
kontextu

 Porovná řešení ZOF v jednotlivých
vývojových etapách české filosofie

 Hlavní myšlenky vybraných
filosofů

 Hegelova dialektika
 Vybrané směry 19. a 20.století

 Sociální
komunikace
INT

Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru výchova ke zdraví v RVP GV.
Předmět tělesná výchova úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní
obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Do obsahu tělesné výchovy jsou na vyšším gymnáziu vřazena tato průřezová témata:
1.Osobnostní a sociální výchova
2. Enviromentální výchova
Časové a organizační vymezení předmětu:
Tělesná výchova je předmět, který je vyučován v prvním až čtvrtém ročníku vyššího gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na vyšším gymnáziu rozdělen do vyučovacích jednotek a kurzů.
Třídy jsou rozděleny do skupin dle pohlaví žáků. Počet vyučovacích jednotek byl stanoven na 2hod/týdně.
Celkem: 2 hod/týden v každém ročníku vyššího gymnázia a čtyřletého gymnázia.
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků VG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií, navazujících na osvojené dovednosti, vědomosti a kompetence z NG.
Kompetence k učení
 Individuálně zdokonaluje a rozvíjí vlastní pohybové schopnosti.
 Efektivně využívá moderní poznatky a metody pro rozvoj svých pohybových dovedností.
 Průběžně hodnotí pokroky svých pohybových dovedností a schopností.
Kompetence k řešení problémů
 Reflektuje problematiku ovládání cviků a herních dovedností.
 Navrhuje postupné kroky pro zdokonalování své pohybové úrovně.
Kompetence komunikativní
 Účelně a vhodně zvládá a používá odbornou terminologii.
 Respektuje a přijímá pokyny pedagogických pracovníků a svých spoluhráčů.
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Kompetence sociální a personální
 Reálně posuzuje své fyzické možnosti, podle kterých si stanovuje svoje sportovní cíle.
 Uvědomuje si důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších sportovních situacích, a dle toho
vhodně přizpůsobuje své jednání.
 Dodržováním pravidel fair play přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů.
Kompetence občanské
 Podporou aktivního sportování se podílí na prevenci negativních vlivů společnosti /kouření, alkohol
atd./.
 získává potřebné vědomosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a v mimořádných
 situacích ohrožujících život a zdraví.
Kompetence k podnikavosti
 Chápe podstatu a principy podnikání a realitu tržního prostředí ve sportovní oblasti /sportovní
management/.
 Využívá získané vědomosti a dovednosti v souladu se svými osobními potřebami a s ohledem na
budoucí profesní zaměření.

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: kvinta + 1.ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti
zdraví

ovlivňující  přizpůsobuje své jednání
zdravému životní stylu

 dokáže provádět základní
vyrovnávací, protahovací,
kompenzační a dechová
cvičení
 zdokonaluje správné držení
těla
 dbá zásad hygieny během i
po sportovní činnosti
 poskytne první pomoc při
drobných poraněních
Činnosti
ovlivňující  respektuje věkové, pohlavní,
výkonnostní a jiné rozdíly a
úroveň
pohybových
přizpůsobí svou pohybovou
dovedností
vyspělost danému složení
skupiny
 Pohybové dovednosti
aplikuje při hrách, soutěžích,
sportovních kursech a ve
volném čase


Učivo:

(PT, TO, INT,
PRO)

 komplexnost pohybových
cvičení

Poznávání
a
rozvoj
vlastní
osobnosti
–
sociální
role,
sebepoznání-INT

 vhodnost, pestrost a volba
odpovídajících cviků
 cvičení se zaměřením na
svalové partie zad a páteře
 instruktáž o zásadách první
pomoci
 Atletika
 – vytrvalostní běh
 - krátké sprinty
 - odrazové schopnosti – skok
do výšky
 - hody – zdokonalování
techniky
 Sportovní hry
 - kopaná – zdokonalování
herních činností jednotlivce
 herní kombinace, taktika při
hře

Seberegulace,
organizační
dovednosti
a
efektivní
řešení
problémů - INT

Spolupráce
a
 odbíjená – zdokonalení
soutěž
–
INT
odbití obouruč vrchem a
spodem, činnost nahrávače a
Člověk a životní
smečaře, blokování na síti
prostředí – kurz INT
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 košíková – uvolňování do
volného prostoru bez míče,
základní obranné i útočné
systémy
 florbal – zdokonalování
herních činností jednotlivce,
herní kombinace, rozvoj
brankářských dovedností
 softball – zdokonalování
odpalu a hry v poli
 další sportovní hry – házená,
ringo, brainball, lacrosse,
freesbee, nohejbal
 gymnastika – akrobatické
prvky a gymnastická řada
 Cvičení na nářadí s důrazem
na dopomoc – hrazda,
kladina, kruhy
 Přeskoky – přeskok přes
kozu – roznožka se
zášvihem, skrčka
 Cvičení s jednoduchým
náčiním i s doprovodem
hudby
 Základní taneční kroky

 užívá novou terminologii,

 Kondiční gymnastika –
rozvoj silových schopností
 Lyžařský kurs – carving, běh
na lyžích, snowboard
 odborné názvosloví

včetně gest a signálů
Činnosti podporující
 Pomáhá určovat taktiku
pohybové učení

 Hygiena tělocvičného oděvu
družstva a respektuje ji
 Rflektuje kvalitu pohybové  Spolupráce a komunikace při
činnosti
osvojování pohybových
dovedností
 Podílí se na rozhodování při
sportovních aktivitách
 Používá a volí vhodnou
sportovní výstroj a výzbroj

Vysvětlivky: PT – průřezové téma, TO – tematické okruhy, INT – integrace, PRO – projekt

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: sexta + 2.ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti
zdraví

ovlivňující  přizpůsobuje své jednání
zdravému životní stylu

 je schopen provádět
složitější vyrovnávací,

Učivo:
 komplexnost pohybových
cvičení
 náročnost, pestrost a volba
odpovídajících cviků
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Činnosti
ovlivňující
úroveň
pohybových
dovednosti


protahovací, kompenzační a
dechová cvičení
dokáže vnímat anatomickofyzilogické principy
správného držení těla při
pohybu
dbá zásad hygieny během i
po sportovní činnosti
zdokonaluje se v oblasti
první pomoci
reguluje své chování a
jednání v různém prostředí
respektuje věkové, pohlavní,
výkonnostní a jiné rozdíly a
přizpůsobí svou pohybovou
vyspělost danému složení
skupiny
Pohybové dovednosti
aplikuje při hrách, soutěžích,
sportovních kursech a ve
volném čase

 komplexní cvičení na rozvoj
svalového aparátu
 zásady individuální hygieny
 praktická první pomoci
 bezpečnost při pohybových
aktivitách
 rozvoj rychlosti, vytrvalosti,
síly a obratnosti
 pohybové odlišnosti a
handicapy
Atletika
 – vytrvalostní běh 1500 m
 - krátké sprinty 60 – 80m
 - štafetové běhy - předávka
 - odrazové schopnosti – skok
do výšky
 - hody – zdokonalování
techniky
 - vrhy – vrh koulí – 3kg a
4kg
 ●Sportovní hry
 - kopaná – zdokonalování
herních činností jednotlivce
 Zdokonalování herních
kombinací, základní nácvik
herních systémů
 odbíjená – zdokonalení
odbití obouruč vrchem a
spodem, činnost nahrávače a
smečaře, seznámení s herním
systémem, dvojblok
 košíková – střelba z různých
pozic, obranné a útočné
systémy
 florbal – zdokonalování
herních činností jednotlivce,
herní kombinace,základní
herní systémy,
zdokonalování brankářských
dovedností
 softball – zdokonalování hry,
přesuny
 další sportovní hry – házená,
ringo, brainball, lacrosse,
freesbee, badminton, stolní
tenis, nohejbal
 gymnastika – akrobatické
prvky a gymnastická řada
 Cvičení na nářadí s důrazem
na dopomoc – hrazda,
kladina, kruhy
 Přeskoky – přeskok přes
kozu – roznožka se
zášvihem, skrčka
 Trampolína – skoky
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Poznávání
a
rozvoj
vlastní
osobnosti
–
sociální skupina,
- kurz - INT
Seberegulace,
organizační
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řešení
problémů – INT
Spolupráce
a
soutěž – INT
Životní prostředí
regionu ČR – kurz
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 užívá novou terminologii,
včetně gest a signálů
Činnosti podporující

Pomáhá určovat taktiku
pohybové učení

družstva a respektuje ji
 Dokáže připravit třídní či
školní turnaj
 Podílí se na rozhodování při
sportovních aktivitách

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: septima + 3.ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti
zdraví

ovlivňující

 Cvičení s jednoduchým
náčiním i s doprovodem
hudby
 Procvičování tanečních
kroků
 Kondiční gymnastika –
rozvoj silových schopností,
 Úpoly – pádová technika,
úchopy, povaly
 Sportovní kurs – sportovní
hry – tenisová průprava ,
lezecký výcvik, orientační
běh, netradiční soutěže v
přírodě
 Komunikace v TV
 Organizace prostoru a
pohybových činností
 Odborné názvosloví

Učivo:

 přizpůsobuje své jednání
zdravému životní stylu

(PT, TO, INT,
PRO)

 komplexnost pohybových
cvičení

 Chápe zásady zatěžování,
dokáže vyhodnotit úroveň
svých schopností a snaží se
je zlepšit.
 okáže vnímat anatomickofyziologické principy
správného držení těla při
pohybu
 dbá zásad hygieny během i
po sportovní činnosti
 zdokonaluje se v oblasti
první pomoci
 reguluje své chování a
jednání v různém prostředí
 dokáže řešit konfliktní a
krizové situace
 respektuje věkové, pohlavní,
výkonnostní a jiné rozdíly a
Činnosti
ovlivňující
přizpůsobí svou pohybovou
úroveň
pohybových
vyspělost danému složení
dovedností
skupiny
 Pohybové dovednosti
aplikuje při hrách, soutěžích,
sportovních kursech a ve
volném čase

 kondiční a motorické testy
 Posilovací programy
 komplexní cvičení na rozvoj
svalového aparátu
 zásady individuální hygieny,
pobyt v přírodě
 praktická první pomoci
 bezpečnost při pohybových
aktivitách
 konfliktní a krizové situace
 stabilizace rychlostních
schopností, důraz na
vytrvalostní a silové
schopnosti
 pohybové odlišnosti a
handicapy
 Atletika
 – vytrvalostní běh 2000 m,
800 m
 - krátké sprinty 60 – 80m
 - štafetové běhy – štafetové
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a
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Spolupráce

a

Gymnázium Opatov

ŠVP
závody
 - odrazové schopnosti –
sériové skoky, skok vysoký
 - hody – hod oštěpem, hod
na přesnost
 - vrhy – vrh koulí – 4kg a 5
kg, princip sunu
 - čtyřboj - pětiboj
 Sportovní hry
 - kopaná – herní systémy ,
miniturnaj
 odbíjená – zdokonalení
odbití obouruč vrchem a
spodem, útočný úder
činnosti v poli – kvalitní
příjem, zdokonalování
herních systémů, podání na
přesnost
 košíková – obranné a útočné
systémy, miniturnaj,
streetball
 florbal – herní systémy,
souhra družstva, standardní
situace
 softball – zdokonalování hry,
upřesnění pravidel,
specializace hráčů v poli
(catcher, nadhazovač)
 další sportovní hry – házená,
ringo, brainball, lacrosse,
freesbee, badminton, stolní
tenis, nohejbal
 gymnastika – akrobatické
prvky a gymnastická řada
 Cvičení na nářadí – hrazda,
kladina, kruhy
 Přeskoky – přeskok přes
načiní dle schopností
 Trampolína – skoky
 Aerobic – sestavy,
s použitím nášlapných
stupínků, variabilita náčiní
s doprovodem hudby
 Procvičování tanečních
kroků
 Kondiční gymnastika –
rozvoj silových schopností –
šplh na laně s přírazem
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 Úpoly – obranné techniky
 Vodácký kurs – základy
ovládání lodí, bezpečné
splutí řeky, tábornické a
turistické dovednosti,
ochrana přírodního prostředí
 Odborné názvosloví

 užívá novou terminologii,
včetně gest a signálů
Činnosti podporující
 Pomáhá určovat taktiku
pohybové učení

 Způsoby organizace her
družstva a respektuje ji
 Dokáže připravit třídní či
 Rozhodování
školní turnaj
 Podílí se na rozhodování při
sportovních aktivitách

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: oktáva + 4.ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Činnosti
zdraví

ovlivňující

Učivo:

 udržuje úroveň zdravotně

 komplexnost pohybových

orientované zdatnosti

cvičení

 vhodně připraví organismus
na specifickou pohybovou
činnost
 upevňuje nervosvalový a
kosterní aparát
 dbá zásad hygieny během i
po sportovní činnosti
 zdokonaluje se v oblasti
první pomoci, rozhodné a
odpovědné jednání a
chování při mimořádných
událostech
 dokáže řešit konfliktní a
krizové situace

Činnosti
ovlivňující
úroveň
pohybových
dovedností

(PT, TO, INT,
PRO)

soutěže, turnaje
Posilovací programy
 komplexní cvičení na rozvoj
nervosvalového aparátu
 zásady individuální hygieny,
pobyt v přírodě
 praktická první pomoci,
instruktáž evakuace

 bezpečnost při pohybových
aktivitách

 respektuje věkové, pohlavní,  stabilizace rychlostních
výkonnostní a jiné rozdíly a
schopností, důraz na
přizpůsobí svou pohybovou
vytrvalostní a silové
vyspělost danému složení
schopnosti
skupiny
 pohybové odlišnosti a
 Pohybové dovednosti
handicapy
aplikuje při hrách, soutěžích
a ve volném čase
 Atletika
 - výběrové atletické
disciplíny
 – atletické soutěže – třídní i
mezitřídní
 ●Sportovní hry
 - kopaná
 odbíjená
 košíková
 florbal
 softball
 a další sportovní hry –
házená, ringo, brainball,
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lacrosse, freesbee,
badminton, stolní tenis,
nohejbal
 soutěže třídní a mezitřídní
 sportovní gymnastika –
akrobacie,hrazda,kruhy
 Aerobic – sestavy,
s použitím nášlapných
stupínků, variabilita náčiní
s doprovodem hudby
 Procvičování tanečních
kroků

Činnosti podporující
pohybové učení

6.2.14.

 Dokáže připravit třídní či
školní turnaj

 Kondiční gymnastika –
rozvoj silových schopností
 Organizace sportovních
soutěží

 Podílí se na rozhodování při  Fair play jednání
sportovních aktivitách
 Rozhodování
 Umí porovnat svoji fyzickou
kondici s vrstevníky
 Měření výkonu a posuzování
pohybových dovedností

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové vymezení předmětu:

Vyučovací předmět je vytvořen na základě rozpracování vzdělávacího oboru Hudební výchova ze
vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP GV a integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace,
který je v RVP GV povinným vzdělávacím obsahem pro Hudební i Výtvarný obor.
V návaznosti na školní vzdělávací plán se v předmětu Hudební výchova realizuje průřezové téma Mediální výchova (MV).
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně-pohybových,
poslechových a naukových činností k porozumění hudebnímu umění, k vytváření hodnotících soudů o
znějící hudbě a umožňuje mu projevovat se prostřednictvím různých hudebních aktivit.
Hudební činnosti-produkce, recepce a reflexe se tak stávají obsahovými doménami hudební výchovy.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází k rozšiřování hlasového rozsahu,
k základnímu intonačnímu výcviku a k celkové kultivaci pěveckého i mluvního projevu metodou
posilování správných pěveckých návyků.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat-tj.
vyvozovat nové nebo si ověřovat uplatnění již získaných hudebně teoretických poznatků a také ji dle
svých možností interpretovat.
Obsahem naukových činností je osvojování se hudebně teoretických poznatků a poznatků o
historických epochách, hudebních slozích a jejich reprezentantech.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět Hudební výchova je vyučován střídavě s výtvarnou výchovou v 1.ročníku (případně v kvintě) a
v 2.ročníku (případně v sextě).
Celkem

2, 2, 0, 0

hod/týden
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Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků VG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících
výchovných a vzdělávacích strategií:
Kompetence k učení




učitel nabízí žákům různé způsoby pro osvojování si učiva, hodnotí jeho úspěšnost a napomáhá žákům
v případě neúspěchu hledat vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
postupným pronikáním do hudebního oboru vede učitel žáka k uvědomění si významu hudební výchovy pro
jeho život a uvědomění si možnosti dalšího studia a celoživotního zdokonalování se
při rozboru hudebního díla a při osvojování si nových informací učitel směřuje žáky k využívání obecně
užívaných termínů, stejně jako k aplikování již dříve získaných informací

Kompetence k řešení problémů


vytvářením problémových situací a upozorňováním na nesrovnalosti učitel vede žáky k rozpoznávání
problémů a nesrovnalostí, upozorňování na ně k nalézání jejich příčin a způsobů řešení, při práci
s problémem rozvíjí schopnost žáků obhajovat svá řešení a povzbuzuje je při případném nezdaru a to jak při
hudebních aktivitách, tak při osvojování si nového učiva

Kompetence komunikativní



učitel vytváří prostor pro diskusi a obhajobu vlastních názorů např. při poslechových činnostech a
upozorňuje na nutnost vzájemné tolerance
učitel průběžně ověřuje schopnost žáků užívat zavedené pojmy, vyjadřovat písemně i ústně k probíraným
tématům i hudebním dílům

Kompetence sociální a personální


učitel vytváří v hodinách hudební výchovy při instrumentálních a vokálních činnostech prostor pro
společnou práci, pro práci v týmu, kde si žák hledá a nachází své pozice, umí pomoci nebo o pomoc
požádat a tím ovlivňovat kvalitu společné práce a současně vytvářet a upevňovat mezilidské vztahy

Kompetence občanské



při výchovných koncertech a návštěvách divadelních představení učitel uvádí nejen do povědomí žáků, ale
dle možností i do jejich životní praxe pravidla chování a společenské etikety
učitel vysvětluje žákům význam našich národních tradic a kulturního a historického dědictví a zapojuje
žáky do kulturního dění

Vyučovací předmět : Hudební výchova
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
VOKÁLNÍ
ČINNOSTI

 uplatňuje zásady hlasové hygieny
v běžném životě
 využívá svého individuálního
pěveckého potenciálu při zpěvu
 při mluveném projevu vede svůj
hlas zněle a přirozeně, správně
artikuluje
 orientuje se v zápise přiměřeně
náročných vokálních skladeb a
dokáže je na základě svých
individuálních hudebních
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 hlasové ústrojí

 kultivace pěveckého a
hlasového rozsahu
 intonační výcvik-práce
s opěrnými písněmi
 rytmický výcvik-rytmická
deklamace textu
 jednohlasý i vícehlasý zpěv
nápodobou nebo dle notového

(PT, TO, INT,
PRO)
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INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

VOKÁLNĚ
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

HUDEBNÍ POJMY
V TEORII
I PRAXI

KOMPLEXNÍ
INTERPRETACE

ŠVP
schopností realizovat
zápisu
 využívá jednoduché a dle svých
 hra na hudební nástroje
možností a schopností i klasické či
Orffova instrumentáře
elektronické hudební nástroje při
 hudební nástroje
individuálních nebo společných
 využití klasických a
hudebních aktivitách
elektronických hudebních
nástrojů
 orientuje s v zápise přiměřeně
 práce s jednoduchým
náročných instrumentálních
grafickým záznamem
skladeb a dokáže je na základě
instrumentálních kompozic
svých individuálních hudebních
schopností realizovat
 orientuje se v zápise
 práce s jednoduchým
jednoduchých, případně i
grafickým záznamem vokálněsložitějších vokálněinstrumentálních kompozic a
instrumentálních písní a skladeb
jejich provedení v roli
interpreta
 na základě svých individuálních
hudebních schopností
 tyto skladby realizuje-řídí je ,
 vytváření jednoduchých
účastní se jako vokalista či
aranžmá s případnou pomocí
instrumentalista
 vědomě uplatňuje tvořivost při
 improvizace
vlastních aktivitách a chápe ji jako
základní faktor rozvoje své
osobnosti
 orientuje se v zápise
 klaviatura a enharmonické
jednoduchých, případně i
tóny
složitějších vokálně durové stupnice
instrumentálních písní a skladeb a  intervaly čisté a velké
osvojuje si hudebně teoretické
 základní harmonické funkce
poznatky, které mu umožní zápis
dešifrovat
 orientuje se ve vývoji hudebního
 lidová píseň
umění
 uvědomuje si rozdílnost
 původ hudby, pravěk, starověk
hudebního myšlení v jednotlivých
etapách
 rozlišuje hudební slohy podle
 gregoriánský chorál
charakteristických znaků, které
 raný středověký vícehlas
dokáže nalézt a rozpoznat
 ars antiqua, světský jednohlas,
ars nova
 renesance
 česká hudba středověká a
renesanční
 baroko
 české hudební baroko
 na základě historických,
společenských a kulturních
kontextů, popíše podmínky a
okolnosti vzniku hudebního díla
 přistupuje k hudebnímu dílu jako  postavení umění ve
k autorově reflexi vnějšího i
společnosti, jeho historické
vnitřního světa vyjadřované
proměny, umělecká znakovost,
pomocí hudby
role umělce
PT: Mediální
 vyděluje některé hudební znaky
 komentovaný poslech
z proudu znějící hudby
hudebních děl, vedený formou výchova
 rozpozná hudebně výrazové
 rozboru poslouchaných
prostředky užité ve skladbě
skladeb vedený žákem ve
spolupráci s učitelem,
zaměřený na rozvoj schopnosti
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soustředěně a opakovaně
poslouchat, analyzovat,
dešifrovat, vyhledávat
informace, vyjádřit svůj názor,
argumentovat, uvědomovat si
roli subjektu i roli
společenských norem, hodnotit
a být tolerantní
 uvědomuje si hudební formu díla
dle svých možností
 pokusí se na příkladech ukázat
důležité znaky tvorby a
interpretace hudebního díla
 odliší hudbu podle jejího významu
a funkce a rozpozná vhodnost či
nevhodnost využití určité hudby
v konkrétních situacích
 vytváří vlastní soudy a preference
o znějící hudbě
 uvědomuje si rozdílnost přístupů
jednotlivých lidí k hudbě
 upozorní na ty znaky hudební
tvorby, které s sebou nesou
netoleranci, rasismus a xenofobii a
dokáží se od takové hudby
distancovat
 pokouší se uvědomovat si význam
osobně založených podnětů na
vznik estetického prožitku a dávat
je do souvislostí s existencí
„obecného vkusu“ a „estetických
norem“
 žák v procesu poznávání hudební
kultury kriticky využívá média
tištěná i elektronická k získávání
poznatků pro vlastní přípravu

6.2.15.

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:
náplň vyučovacího předmětu výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti umění a kultura RVP
ZV: je povinnou součástí studia na vyšších stupních gymnázia. Cílem je rozvoj kreativity, posilování
osobnosti žáka a v diskuzi o referátech vytvářet obranu proti manipulaci v otázkách vkusu a módních
trendů. Výuka probíhá v učebně ale také v galeriích a muzeích.
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět výtvarná výchova má zásadní význam pro rozvoj estetického a citového vnímání žáků.
Předmět výtvarná výchova úzce spolupracuje s celou řádou dalších vyučovacích předmětů a s jejich
náplní obsahově souzní. Jedná se o tyto předměty:
. Český jazyk a literatura
. Dějepis
. Hudební výchova
Do obsahu výtvarné výchovy jsou na nižším stupni gymnázia vřazena tato průřezová témata:
. Multikulturní výchova(MUV)
. Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti – jedinec jako
součást etnika.
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. Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami – vzájemné obohacování.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Výtvarná výchova je předmět který je vyučován v 5 a 6 ročníku nižšího(8letého) gymnázia a v prvním
a druhém ročníku(4letého) gymnázia.
Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším stupni gymnázia(4 a 8letého studia) má časovou
dotaci: 2 vyučovací hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie:
K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků nižšího stupně gymnázia směřují učitelé
prostřednictvím realizace následujících výchovných a vzdělávacích strategií.
Žáci:
Kompetence k učení:
. Seznamuje žáky s experimenty na pomezí uměleckých oborů.
. Motivuje žáky k pochopení významu výtvarného umění pro jejich život.
. Učitel probouzí u žáka tvořivost a vede ho k rozvíjení představivosti a fantazie.
Kompetence k řešení problému:
. Učitel zařazuje metody, které umožňují žákovi rozvíjet vlastní dovednosti.
. Klade důraz na kombinování výtvarných technik.
. Podporuje žáky v navrhování originálních postupů
Kompetence komunikativní:
. Vede žáka k pochopení výtvarného projevu jako prostředku komunikace.
. Při debatách učí žáky vzájemně si naslouchat.
. Klade důraz na týmovou spolupráci.
Kompetence sociální a personální:
. Umožňuje žákům realizovat vlastní projekty.
. Organizuje práci žáků tak, aby co nejvíce uplatnil jejich kreativitu a fantazii.
. Klade důraz na schopnost žáku přijímat a tolerovat názory ostatních.
Kompetence občanská:
. Žák dostává příležitost učit se vnímat kulturní a duchovní hodnoty.
. Vede žáka k pochopení významu kulturního dědictví.
Kompetence pracovní:
. Učitel umožňuje žákům realizovat různě náročné společné projekty.
. Klade důraz na rozvoj schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnosti za společné dílo
Učitel:
. Klade důraz na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich schopností.
. Organizuje návštěvy výstav a umožňuje tak žákům společné prožívání a vnímání uměleckého díla.
. Umožňuje žákům zapojit se do různě náročných společných projektů.
. Rozvíjí schopnost improvizace:
. Vytváří příležitost k prezentaci názorů a komunikace mezi žáky.
. Umožňuje žákům hledat a realizovat témata na základě jejich osobních preferencí.
. Klade důraz na rozvíjení schopnosti rozlišit umělecko dílo od komerčního.
. Při hodnocení zohledňuje dispozice a úroveň žáků.
. Hodnotí žáky způsobem který je stimuluje ke stále lepším výsledkům.
. Rozvíjí schopnost obrazového vyjádření abstraktních pojmů.
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. Zprostředkuje volný přístup k informačním zdrojům.
Vyučovací předmět : VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník:
kvinta osmiletého studia, první ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 poznává pomocí smyslů reálný svět
 vnímá jevy esteticky hodnotné
 hledá inspiraci v často provokativních
dílech
 uvědomuje si, že fantazijní tvorba
zachycuje i společenský a kulturní
vývoj
 snaží se zobrazit a za použití různých
výtvarných technik vyjádřit svůj
vnitřní svět
 diskutuje o svém pojetí s ostatními

 uvědomuje si, že umělecké dílo
v sobě nese prožitkové, ale i
myšlenkové poselství
 hodnotí kladně i záporně umělecká
díla
 stylizuje tvar








 tvorba trojrozměrných objektů
 návštěvy galerií a muzeí
 zobrazení snů a představ

TO
EX

 monumentální tvorba

PRO

 kresba na detaily bohatých
předmětů, bez modelu - trénink
vizuální paměti
 expresivní vyjádření myšlenky
pomocí netradičních nástrojů, ale
i rukama míchání barev přímo na
obraze
 malířské pojetí kresby

TO

 využití světelné modelace a
kontrastu
 pojetí prostoru bez ohledu na
reálná hlediska (M. Chagall)
vyjadřuje pocity rytmem a přítlaky
 zachycení představ vyvolaných
slovním popisem
stylizuje krajinu, zátiší
 výtvarná stylizace inspirovaná
Kleem, Goghem, Cézanem
ovlivňuje pomocí barvy vnímání
 spontánní spojování různých
prostoru a tepla
časových úseků děje (např. roční
období)
využívá kontrastní kombinace a
 pantomimické vyjádření
stupňuje tak intenzitu působení obrazu
emocionálně silných zážitků
citlivě volí materiál v souladu
 kreslení a malování hudby
s výtvarnou představou
využívá výrazovosti linií (tlak)
 práce v plenéru
kombinuje různé výtvarné techniky

Vyučovací předmět : VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník:
sexta osmiletého studia, druhý ročník čtyřletého studia
Téma:
Školní výstup - žák:
Učivo:
 Uvědomuje si, že tvorba vyžaduje
nejen představivost a fantazii, ale i
zvládnutí potřebných dovedností
 Vnímá sny a fantazii jako prostředek
sebepoznání
 Poznává rozdíly způsobů výtvarné a
výrazové stylizace
 Symbolicky vyjadřuje své myšlenky
 Všímá si typických rysů modelu
 Inspiruje se v módních trendech
 Uvědomuje si sílu upřímného a
bezprostředního výrazu

(PT, TO, INT,
PRO)

TO
PRO
EX

OSV
PT
EV

(PT, TO, INT,
PRO)

 Obrazové vyjádření negativních a OSV
pozitivních pocitů
 Prolínání a postupné barevné
přechody
 Kardiogram našich duší
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Malířská studie
Kresba detailů obličeje
Experimenty s barvami

TO
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TO
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 Vyjadřuje nálady, pocity (strach
radost apod.)
 Rozčleňuje linií plochu
 Volí vhodně velikost i tvar formátu
vzhledem k námětu obrazu
 Všímá si různých výrazových aktivit
(odívání, výtvarné projevy, taneční a
hudební vystoupení atd.)
 Usiluje o vyjádření výtvarnou
zkratkou
 Studuje krajinné motivy
 Využívá grafickou techniku linoryt
 Inspiruje se při práci s barvou
impresionismem
 Všímá si, že prostřednictvím
uměleckého výrazu je možné si lépe
rozumět a vzájemně se ovlivňovat

 Masky vyjadřující emoce (čínské
a japonské divadlo)
 Piktogramy
 Graficky úsporná čistá kresba
štětcem
EV
 Zachycení formového bohatství
různých ulit, mušlí, lastur,
zkamenělin, krystalů apod.
 Vystižení barevného a světelného PRO
stavu krajiny barevnými
skvrnami
 Živá příroda – realistické studie
 Ilustrace technikou linorytu
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7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
7.1. Hodnocení žáků
A. Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků vychází ze stanovených cílů a kritérií, jimiž lze činnost měřit. Na tomto základě může
také žák sám hodnotit svou práci. Soustředíme se na co nejčetnější zpětnou vazbu. Hodnocení žáka
postihuje především očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích oborech, respektive ve
vyučovacích předmětech. A zároveň se vztahuje i k utváření klíčových kompetencí. Hodnocení
výsledků vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, přičemž chování je hodnoceno odděleně
od vyučovacích předmětů.
Klasifikační stupně jsou: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný.
Průběžné hodnocení práce žáků je kombinací slovního hodnocení a klasifikace. Způsob hodnocení je
zvolen podle typu činnosti. Převládá způsob hodnocení klasifikací.

B. Pravidla hodnocení žáků
Vyučující zodpovídá za klasifikaci a je povinen ji vždy doložit. Hodnocení průběhu a výsledků
vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
věcné, všestranné.

Stupně prospěchu a celkový prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 - výborný -Žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáže samostatně činit
nové závěry ze získaných vědomostí, činí samostatné závěry z prováděných činností. Zadané práce
odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb.
2 - chvalitebný - Žák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly. Dokáže
samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze
získaných vědomostí. Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb.
3 - dobrý - Žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen
reprodukovat získané vědomosti, při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele. Zadané práce
odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky.
4 - dostatečný - Žák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly, dokáže používat získané
vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je. Při samostatné práci je schopen určit postup řešení.
Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu
bez podstatných chyb.
5 - nedostatečný - Žák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly. Stupeň znalostí,
vědomostí a dovedností neumožňuje pokračovat v novém osvojování učební látky. Při samostatné
práci není schopen ani naznačit postup řešení. Zadané práce neodevzdává ve stanoveném
termínu.
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V průběžné klasifikace mohou vyučující užívat i mezistupně 1-, 2-, 3-, 4-.
Jednotlivým dílčím známkám přisuzují vyučující váhu. Váhu známek nelze v průběhu klasifikačního
období měnit.
Vyučující pečlivě eviduje dílčí známky. Známku z ústního zkoušení vyučující sdělí studentovi ihned
po ukončení zkoušení. Písemné práce a testy opraví vyučující v co nejkratší možné době a známku
neprodleně sdělí studentovi.
Vyučující může průběžné hodnocení provádět i jiným způsobem, vždy je však povinen převést toto
dílčí hodnocení na známku a tu zaznamenat.
Individuální vzdělávací plán obsahuje popis průběhu studia a způsob hodnocení.

Výchovná opatření a klasifikace chování žáka
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly třídního učitele a ředitele školy nebo jiné formy ocenění,
napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení a
vyloučení ze studia.
Třídní učitel zaznamenává veškerá výchovná opatření do příslušné dokumentace.
Udělení výchovného opatření oznamuje třídní učitel zletilým studentům nebo rodičům nezletilých
studentů osobně nebo písemně, s výjimkou podmíněného vyloučení ze studia a vyloučení ze studia,
které jsou správním rozhodnutím ředitele školy.
Pochvala třídního učitele - uděluje třídní učitel za prospěšnou práci pro třídu či školu, za umístění a
účast na olympiádách a jiných soutěžích.
Pochvala ředitele školy - na návrh pedagoga školy uděluje ředitel školy za vysoce prospěšnou práci
pro školu, umístění a účast na olympiádách a jiných soutěžích, dlouhodobě vynikající studijní
výsledky, mimořádný projev lidskosti, občanské iniciativy a za záslužný nebo statečný čin.
Jiné formy ocenění - uděluje ředitel školy z prostředků KPGO nebo formou účelově (věcný nebo
finanční dar) vázaného daru za vysoce prospěšnou práci pro školu, umístění a účast na
olympiádách a jiných soutěžích, dlouhodobě vynikající studijní výsledky, mimořádný projev
lidskosti, občanské iniciativy a za záslužný nebo statečný čin.
Napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel za drobné přestupky (např. méně závažný zápis do
třídní knihy či další menší přestupky vůči školnímu řádu). - doba účinnosti je jedno klasifikační
období.
Důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel za závažnější přestupe, za větší počet méně závažných
přestupků nebo za méně závažný přestupek, bylo-li předtím uděleno napomenutí třídního učitele
(např. 3 pozdní příchody, 3 méně závažné zápisy do třídní knihy či další přestupky vůči
školnímu řádu). - doba účinnosti je jedno klasifikační období.
Důtka ředitele školy - navrhne pedagog školy za závažný přestupek vůči školnímu řádu nebo za další
přestupky po udělené důtce třídního učitele (např. menší počet neomluvených hodin, 6 pozdních
příchodů, 6 méně závažných zápisů v třídní knize, apod.). - doba účinnosti je jedno klasifikační
období.
Podmíněné vyloučení ze studia - navrhne pedagog školy za závažný přestupek vůči školnímu řádu
(např. krádež, vandalismus, šikana, fyzické napadení, velký počet neomluvených hodin, apod.)
nebo za další přestupky po udělené důtce ředitele školy. - je proveden zápis za účasti studenta,
v případě jeho nezletilosti tak i jeho rodiče, ředitele školy, třídního učitele a výchovného poradce
(uzná-li ředitel za vhodné, je pozván i školní psycholog). - ředitel projedná na schůzi
pedagogické rady a stanoví zkušební lhůtu (nejvýše 1 rok). - toto opatření je správním řízením
(správní řád).
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Vyloučení ze studia - navrhne pedagog školy za mimořádně závažný přestupek vůči školnímu řádu
(např. krádež, vandalismus, šikana, fyzické, apod.) nebo za další přestupky ve zkušební lhůtě
podmíněného vyloučení ze studia.
Chování
Je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré - Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu,
méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se
své chyby napravit.
2 – uspokojivé - Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního
řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků. Těmito přestupky je vážně ohrožena výuka,
bezpečnost a zdraví samotného žáka či jiných osob.
3 – neuspokojivé - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví
jiných osob. Záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně-vzdělávací činnost školy.

Celkový prospěch
Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen následovně:
Prospěl s vyznamenáním - Není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 –
chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50, chování je hodnoceno
jako velmi dobré.
Prospěl - Není-li klasifikace v žádném z povinných předmětů vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.
Neprospěl - Je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

Kritéria hodnocení
Při klasifikace ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 kvalita a rozsah získaných kompetencí
 přesnost, ucelenost a trvalost osvojených požadovaných pojmů, fakt, definic a zákonitostí
 schopnost samostatně uplatňovat osvojené poznatky, samostatně studovat vhodné texty
 pohotovost při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností
 přesná jazyková a odborná správnost ústního i písemního projevu
 vztah žáka k vykonávaným činnostem
 osvojení potřebných činností a jejich tvořivá aplikace
Hodnocení vzdělávání je prováděno průběžně v prvním a třetím čtvrtletí školního roku.
Každé pololetí se vydává žákům vysvědčení (za první pololetí lze vydat tzv. „výpis z vysvědčení“).
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Náhradní termín hodnocení
Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín nejpozději do dvou
měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za
1. pololetí nehodnotí (na vysvědčení u daného předmětu bude uvedeno „nehodnocen“). Nelze-li žáka
hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín nejpozději do konce září příslušného
kalendářního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu – neprospěl. V případě absence
dosahující 30 % v daném předmětu je učitel povinen odpovědně zvážit, má-li žáka klasifikovat
v řádném termínu nebo náhradním termínu. Přihlíží přitom k výši absence, k jejímu období, k žákově
nepřítomnosti při psaní písemných prací apod. Není žádoucí klasifikovat žáka na základě jednoho či
dvou běžných, časově omezených zkoušení v samém závěru pololetí, neboť se důkladně neprověří
žákovy znalosti a dovednosti.

Opravné zkoušky
Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše zde dvou povinných předmětů, koná z těchto
předmětů opravnou komisionální zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku (31.8.)
v termínu stanoveném ředitelem školy.
V jednom dni lze konat pouze jednu opravnou zkoušku. Pokud tuto zkoušku nevykoná nebo se
nedostaví k jejímu konání – neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní
termín, a to nejpozději do konce září příslušného kalendářního roku.

Pochybnosti o správnosti hodnocení
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci
každého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se toto prokazatelně dozvěděl (nejpozději do
3 pracovních dnů od vydání vysvědčení) požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka .
Přezkoušení se koná do 14 dnů od doručení žádosti nebo v dohodnutém termínu.
Konání komisionálního přezkoušení v případě pochybnosti o správnosti hodnocení nezbavuje žáka
práva na případné konání opravné zkoušky z daného předmětu a opačně.

Opakování ročníku
Žák, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí byl hodnocen nedostatečně
z více než dvou předmětů, neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může podat písemnou žádost o
opakování ročníku. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
Žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.

Komisionální zkouška
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
a) koná-li opravnou zkoušku
b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoušení z důvodu
pochybnosti o klasifikaci
c) zjistí-li ředitel školy, že vyučující porušil pravidla hodnocení
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V případech b), c) může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze
jednou.
Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat nejvýše jednu.
Předsedou komise je ředitel školy (v případě, že je zkoušejícím, jmenuje předsedu nadřízený orgán)
nebo jím pověřený učitel. Komise je nejméně tříčlenná, členy jmenuje ředitel školy.

Hodnocení uvolněného žáka
Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

C. Individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího plánu:
 nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na
žádost zákonného zástupce
 zletilému žákovi na vlastní žádost
Žákům vyššího gymnázia lze, na základě posouzení žádosti ředitelem školy, povolit plán i z jiných
závažných důvodů.

D. Ukončování středního vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o
maturitní zkoušce.

7.2. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)
Vlastní hodnocení školy vychází z příslušné vyhlášky MŠMT.
Některé hodnotící postupy jsou prováděny průběžně, např. hospitační činnost a portfolio učitele,
některé v ročních intervalech, např. zpráva o hospodaření školy, zpráva o činnosti KPGO, některé
v dvouletých intervalech, např. rozbor učebního plánu a nabídky volitelných předmětů.
Sumarizace je prováděna pravidelně v dvouletých intervalech, jak stanovuje vyhláška MŠMT.
Oblasti, cíle a metody evaluace jsou shrnuty v následujících kapitolách.
Výstupem celého procesu je sebehodnotící zpráva analytického charakteru.Poukazuje i na ty cíle,
kterých nebylo dosaženo. Je příležitostí pro konstruktivní analýzu nedostatků a formuluje strategie.
Umožňuje nastavit proces spolupráce a porozumění všech oslovených skupin s možností zpětného
ovlivňování programu školy.
S využitím kritické sebereflexe pak má naše škola možnost zvyšovat kvalitu poskytovaného
vzdělávání.
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7.2.1. Pravidla autoevaluace

Hodnocení bude zpracováno za období dvou školních roků, vždy do 31. října příslušného roku.
Na přípravě a realizaci autoevaluace se podílí pracovní tým sestavený z učitelů zodpovědných za
jednotlivé oblasti školní práce.
Výstupem bude zpráva, která se stane součástí dokumentace školy a bude k dispozici partnerům
školy, především pak rodičům a žákům.
7.2.2. Metody autoevaluace
Hodnocení žáků bude prováděno pomocí těchto nástrojů:
 formou externího a interního testování žáků
 formou analýz prospěchu žáků (pravidelně čtyřikrát ročně, v souladu s klasifikačním obdobím)
 formou samostatné práce žáků, tj. koncepce ročníkových prací s ústní obhajobou v určených
vyučovacích předmětech
 hodnocení výkonu žáků v jiných než vědomostních oblastech (např. profesní testy), výsledky
soutěží
 dotazníkové šetření
Hodnocení učitelů a vedení školy bude prováděno pomocí těchto nástrojů:
 hospitační činnost ředitele školy, zástupců ředitele školy a vedoucích předmětových komisí
 sebehodnocení ředitele školy a zástupců ředitele školy (v souladu s vnitřním kontrolním
systémem)
 portfolio učitele
 pracovní rozhovory
 dotazníkové šetření (hodnocení učitelů žáky)

7.2.3. Oblasti autoevaluace







průběh vzdělávání – vlastní výuka (metody, náročnost, rozvíjení klíčových kompetencí)
výsledky vzdělávání (rozbor výsledků maturitních zkoušek, umístění absolventů aj.)
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání učitelů
podmínky ke vzdělávání – materiální, technické, hygienické a ekonomické podmínky
spolupráce s rodiči, školskou radou, veřejností, klima školy (šikana, důvěra, respekt)
úroveň výsledků práce školy – vzdělávací potřeby žáka, ekonomické zdroje
7.2.4 Cíle a indikátory autoevaluace

Zhodnocení stavu je cílem vlastního hodnocení se zpětnovazebním efektem. Škola stanovila na
nejbližší období tyto dílčí cíle:
 zaměřit se na změnu způsobu výuky, aby výuka odpovídala vzdělávacím potřebám žáků, aby
byla dostatečně stimulující, aby se dostatečně rozvíjely oborové dovednosti a klíčové
kompetence, aby byla využívána pestrá škála metod a způsobů výuky apod.
 zlepšení materiálních, technických, hygienických a ekonomických podmínek školy
 podporovat další vzdělávání učitelů v oblasti metodiky práce
 podporovat vznik tzv. spolupracujících skupin učitelů, kteří si navzájem poskytují zpětnou
vazbu, konzultují, hospitují
 zvýšit zájem rodičů o chod školy zvýšením jejich účasti a zapojením i do školních akcí
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Indikátory kvality školy:
 vysoké procento žáků pokračujících ve studiu
 uplatnění absolventů na trhu práce v ČR i v zemích EU
 klima školy
 možnosti dalšího vzdělávání učitelů
 spokojenost rodičů a veřejnosti
Časový harmonogram pro školní rok:
září:
říjen:
listopad:
prosinec:
leden:
únor:
březen:
duben:
květen:
červen:
srpen:

plán dalšího vzdělávání učitelů
hospitační činnost
založení portfolia učitele i žáků
testy sledující rozvoj klíčových kompetencí
analýza prospěchu žáků formou přehledů tříd
profesní testování žáků
kontrola plnění ŠVP
hospitační činnosti
analýza prospěchu žáků
sledování portfolia žáků – výběr
hospitační činnosti
pracovní rozhovory
pracovní rozhovory, hospitační činnosti
analýza prospěchu žáků
profesní testování žáků
vyhodnocení ročníkových prací (dle předmětů, ve kterých se zadávaly)
kontrola plnění ŠVP
analýza maturitních zkoušek
vyhodnocení soutěží
analýza prospěchu žáků
portfolio učitele, žáka – souhrnná analýza
zhodnocení ŠVP, plnění získávání klíčových kompetencí

Případná dotazníková šetření, SWOT analýzy a jiná zjišťování vnějších a vnitřních podmínek budou
zaměřena především na tyto skupiny – žák, rodič, učitel. Budou prováděna ve čtyřletém cyklu, pokud
situace nevyžádá okamžité řešení stavu.
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8. Dodatky ŠVP
8. 1.

Dodatek ŠVP č. 1 s platností od 1. 9. 2019

Volitelné předměty – časové vymezení, organizaci i obsah určují tematické plány pro volitelné
předměty vyučované v daném školním roce. Jednotlivé tematické plány jsou vedeny jako příloha ŠVP
a jsou k nahlédnutí u vedení školy.
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 2019-20 - TŘÍDY - 8.P,Q - 4.V
DVOULETÉ
1.
Anglický jazyk - FCE
2.
English Practice
3.
Praktická cvičení z biologie
4.
Fyzika
5.
Matematika
6.
OSZ - Ekonomicko-právní seminář
7.
Psychologie a sociologie
8.
Svět a média
9.
Španělský jazyk (základy 3. cizího jazyka)

AFCE
AJP
BiCv
FyVP
MaVP
EkPr
Ps/So
SvMe
CJŠ

Strečková
Bouchalová
Hauptmann
Bohata
Krchová
Kuřátková
Minářová
Malátek
Minaříková Wieveghová

JEDNOLETÉ
tříhodinové
1.
Seminář z biologie
2.
Seminář z českého jazyka a literatury 1
3.
Seminář z českého jazyka a literatury 2
4.
Seminář z dějepisu
5.
Seminář z chemie
6.
Seminář z matematiky 1
7.
Seminář z matematiky 2
8.
Seminář z OSZ
9.
Seminář ze zeměpisu

SB
SČL 1
SČL 2
SD
SCh
SM 1
SM 2
SOSZ
SZ

Hauptmann
Franzlová
Bauerová
Rulfová
Žabová
Krchová
Bohata
Kuřátková
Vondrlík

dvouhodinové
1.
Deskriptivní geometrie seminář
2.
Dějepisný seminář
3.
Francouzský seminář
4.
Chemický seminář - cvičení
5.
IVT seminář
6.
Literární seminář
7.
Matematický seminář
8.
Molekulární biologie a genetika
9.
Německý seminář
10. Zeměpisný seminář

DGS
DS
FrS
CheS
IVTS
LiS
MaS
Bi/Ge
NjS
ZeS

Bohata
Franzlová
Juřičková
Žabová
Hála
Bauerová
Bohata
Krůtová
Farská
Urbanec
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POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 2019-20
DVOULETÉ
1.
Anglický jazyk - FCE
2.
CAE příprava
3.
Praktická cvičení z biologie
4.
Francouzský jazyk-příprava na DELF
5.
Fyzika
6.
Matematika 1
7.
Matematika 2
8.
OSZ - Ekonomicko-právní seminář
9.
Psychologie a sociologie
10. Svět a média 1
11. Svět a média 2

- TŘÍDY - 7.R,S-3.X

AFCE
ACAE
BiCv
FDELF
FyVP
MaVP 1
MaVP 2
EkPr
Ps/So
SvMe 1
SvMe 2

Bárta
Braňka
Bauer
Juřičková
Ničová
Vinklerová
Hovorková
Kuřátková
Dolák
Malátek
Malátek

Dodatek ŠVP č. 2 s platností od 17. 10. 2019

8. 2.

Dodatek k ŠVP ke kapitole 3.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ke kapitole
3.7. Vzdělání mimořádně nadaných žáků, a to na základě novely ŠZ, vyhlášky 27/2016 Sb. pro nižší i
vyšší stupeň gymnázií, platný od 17.10.2019.
Úprava kapitoly 3.6.
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje
poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření
z výčtu uvedených v §16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
Podpůrná opatření se dělí do tří stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.
Podpůrná opatření prvního stupně (vyhláška č. 27/2016 Sb., hlava III, §10)
Škola ho poskytuje i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické
podpory, kde jsou stanoveny potřeby úprav ve vzdělávání žáka i návrh, jak a v čem se bude vzdělávání
žáka upravovat. Pedagogové následně vyhodnocují efektivitu zvolených postupů. Pokud se ani
s dodatečnou podporou pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a není vidět trend, který by ke zlepšení
vedl, ale naopak je stav setrvalý či se dokonce zhoršuje, je třeba žákovi a zákonným zástupcům žáka
doporučit, aby navštívili školské poradenské zařízení.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně (vyhláška č. 27/2016 Sb., hlava III, §11)
Tato opatření lze poskytnout pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Přehled a členění
těchto podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č.1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními proběhne formou integrace do běžných tříd,
přičemž se těmto žákům vytvoří podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich
speciálních vzdělávacích potřeb. Systém péče o žáky se SVP bude aktuálně rozšiřován, tak jak budou
rozšiřována jednotlivá opatření daná platnou legislativou.
Zajištění podpory žáků s SVP je v kompetenci výchovné poradkyně a školní psycholožky
v součinnosti s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů.
Předpokládaná podpůrná opatření, která škola v případě potřeby žákům s SVP poskytne:
-

Plán pedagogické podpory pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně
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IVP pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně
Využívání přiznaných podpůrných opatření při vzdělávání žáků
Zohledňování zdravotních hledisek a respektování individuality a individuálních potřeb žáků
V případě závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnění zcela nebo z některé části výuky určitého předmětu
či uvolnění z provádění určitých činností (dle §67 odstavce 2 školského zákona)
Úprava očekávaných výstupů vzdělání tak, aby byly tyto výstupy pro žáky s SVP v rámci jejich možností reálné a
uskutečnitelné, s čímž souvisí i přizpůsobení výběru učiva těmto výstupům
Pokud zdravotní omezení žáka neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu určitého vyučovacího předmětu, lze
v rámci IVP nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část blízkým nebo i jiným vzdělávacím obsahem, tak
aby tento lépe vyhovoval vzdělávacím možnostem žáka
Zohlednění přiznaných podpůrných opatření při hodnocení výsledků vzdělávání
Materiální podpora na základě doporučených kompenzačních pomůcek
Spolupráce s rodiči či jinými zákonnými zástupci žáka, se školskými poradenskými zařízeními, s odbornými
pracovníky školního poradenského pracoviště či v případě potřeby s dalšími odborníky z jiných resortů
Vytváření vhodných studijních podmínek pro podporu nadání a talentu žáků s SVP

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků týkajícího se zkvalitnění práce se žáky s SVP.
Úprava kapitoly 3.6.
Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání se svými
vrstevníky vysokou úroveň v jedné nebo více oblastech rozumových schopností či v pohybových,
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Mimořádně nadaným žákem se v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb. rozumí žák, jehož rozložení
schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo
v jednotlivých oblastech rozumových schopností či v pohybových, manuálních, uměleckých nebo
sociálních dovednostech.
Předpokládaná podpůrná opatření, která škola v případě potřeby nadaným či mimořádně nadaným
žákům poskytne:
-

Plán pedagogické podpory pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně
IVP pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně
Podpora účasti nadaných a mimořádně nadaných žáků v předmětových soutěžích
Možnost nepovinných předmětů, volitelných předmětů a zájmových aktivit
Zadávání specifických úkolů a projektů
Podpora exkurzí a návštěv vědeckých pracovišť
Podpora stáží na vědeckých pracovištích
Podpora kurzů organizovaných fakultami vysokých škol např. jako přípravu na olympiády či jiné soutěže
Podpora online kurzů i online soutěží
Podpora vzájemné spolupráce nadaných žáků v týmových soutěžích
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