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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, je veřejná škola s právní subjektivitou (zřizovatelem je hlavní město
Praha); jsme fakultní školou Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty elektrotechniky
ČVUT; realizuje se i úzká spolupráce s Matematicko-fyzikální fakultou UK.
Škola patří od svého vzniku v roce 1958 k největším v Praze. Cílová kapacita školy je 700 žáků. V současné
době je ve škole 22 tříd, tedy cca 650 žáků, kteří se vzdělávají ve třech oborech vzdělání:




osmileté gymnázium (obor 79-41-K/81 Gymnázium),
šestileté dvojjazyčné gymnázium (obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium), s vyučovacím
jazykem českým a španělským,
čtyřleté gymnázium (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Od roku 1990 se škola jako první v České republice stala gymnáziem s výukou vybraných předmětů ve
španělštině (španělský jazyk, literatura a kultura, matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis).
2.1 VELIKOST, UMÍSTĚNÍ A VYBAVENÍ ŠKOLY
Škola se nachází nedaleko stanice metra Budějovická, dostupné jsou i zastávky autobusů zajišťujících dopravní
spojení z okrajových částí Prahy.

Výuka probíhá ve vlastní budově s 23 kmenovými a 14 odbornými učebnami, máme 2 tělocvičny, halu
s posilovnou a velmi dobře vybavená školní hřiště (hřiště s umělým povrchem na fotbal, volejbal, basketbal,
4 hřiště na beachvolejbal), sportovní halu na tenis, halu na squash se 3 kurty.
Odborné pracovny na ICT, výtvarnou a hudební výchovu (např. velký ateliér vybavený keramickou pecí),
fyziku, chemii, biologii, dějepis, zeměpis, český jazyk a učebny na výuku jazyků jsou vybaveny moderními
didaktickými pomůckami, počítači a dataprojektory, videorekordéry, DVD přehrávači.
Z grantu ESF byla v roce 2006 vybudována multimediální učebna s moderní výpočetní technikou a
interaktivní tabulí pro výuku všech předmětů, školení, prezentace apod. Tato učebna byla během hlavních
prázdnin 2015 zcela zrekonstruována a vybavena 31 počítačovými stanovišti tak, aby v učebně mohla pracovat
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s počítači celá třída, resp. mohla být také najednou testována jako celek (srovnávací testy ČŠI, PISA, TIMSS
apod.). Interaktivní tabulí s počítačem byla vybavena i učebna zeměpisu a učebna anglického jazyka. V mnoha
učebnách a kabinetech je nový nábytek.

V květnu 2012 byly z původního školnického bytu vybudovány dva nové kabinety pro učitele a nová pracovna
pro výuku cizích jazyků, která byla vybavena dataprojektorem a počítači. Žáci mají v počítačových pracovnách
a v multimediální učebně možnost přístupu k internetu. V roce 2008 se podařilo s finanční spoluúčastí Rady
rodičů zprovoznit volné Wifi připojení k internetu; v únoru 2010 bylo pokrytí Wifi signálem rozšířeno
prakticky na celou budovu. V roce 2016 bylo realizováno nové řešení internetového připojení rozsáhlé školní
sítě, mnoho technických prvků bylo nahrazeno novými. Bylo zrychleno a zahuštěno pokrytí Wifi signálem
v celé budově školy.
Období hlavních letních prázdnin je téměř každoročně využíváno pro intenzivní rekonstrukční práce. Během
hlavních prázdnin 2013 byla z investičních prostředků MHMP zrekonstruována střecha na hlavní budově školy
a na pravém pavilonu byly vymalovány půdní prostory a některé další učebny a kabinety, novou výpočetní
technikou byla vybavena první počítačová učebna a zcela zrekonstruována byla velká odborná učebna fyziky.
Během hlavních prázdnin 2014 byla rekonstruována odborná učebna chemie, byly vybudovány kabelové
rozvody a počítačové sítě ve všech učebnách v budově, všude byly nainstalovány počítače.
Během prázdnin 2016 byla rekonstruována laboratoř pro výuku fyziky a vybavena novými elektrickými
rozvody a výpočetní technikou. Ve stejné době byla kompletně opravena venkovní běžecká dráha, její starý
povrch byl nahrazen novým.
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Během prázdnin 2017 byla zcela rekonstruována venkovní hřiště na nohejbal a volejbal a byla opatřena
moderním umělým povrchem a vybavena všemi potřebnými sportovními doplňky, bylo odstraněno staré
doskočiště na skok vysoký a nahrazeno novým. V průběhu hlavních prázdnin 2018 bylo rekonstruováno
venkovní hřiště na malou kopanou, které je maximálně využíváno.
Během hlavních prázdnin 2019 byly vstup a celé přízemí budovy opatřeny novou dlažbou, novými obklady
stěn a vymalovány v barvách znaku školy podle návrhu školního výtvarníka. V létě 2020 se uskutečnila
rekonstrukce dlažby a stěn v 1. patře budovy.
Od 1. 9. 2014 byl zahájen provoz tzv. elektronické třídní knihy pro celou školu, od 1. 9. 2015 pak elektronický
třídní výkaz.
Ve škole je v provozu školní knihovna. Žáci mohou ve vyhrazených hodinách školní knihovnu navštívit.
Knihovna má kolem 14 800 svazků českých a 1 950 svazků španělských.
Součástí školy je školní jídelna a kuchyně. Školní kuchyně byla v roce 2016 modernizována v souladu s
předpisy EU. Kapacita kuchyně je 650 obědů denně a je plně vytížena. Kromě obědů nabízí žákům zdarma
pití v době hlavních přestávek a v době vydávání obědů.
Na základě resortního ujednání mezi českým a španělským ministerstvem školství, v němž je stanoveno, že
česká strana zajišťuje ubytování pro 4 španělské učitele delegované španělskou stranou, byl na žádost ředitelky
školy zpracován projekt na výstavbu bytů v půdních nástavbách vedlejších pavilonů školní budovy a Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP část této stavby v průběhu roku 2010 realizoval. V květnu 2011 bylo
dostavěno a škole předáno celkem 5 bytů (4 pro španělské učitele a jeden pro školníka), které byly z prostředků
školy a MHMP vybaveny nábytkem, televizními a počítačovými rozvody a internetovým připojením.
2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Ve škole pracuje cca 65 pedagogických pracovníků, všichni splňují odbornou kvalifikaci v souladu
s příslušnou školskou legislativou. Vedení školy tvoří ředitelka školy a tři její zástupci. Nově přijímaní učitelé
procházejí přijímacím pohovorem, vždy je kladen důraz na jejich odbornost a ochotu dále se vzdělávat a
respektovat zásady vzdělávacího programu školy. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání
pedagogů. V pedagogickém sboru pracuje rovněž školní psycholožka, dvě výchovné poradkyně a metodik
primární prevence.
2.3 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Žáci školy se pravidelně účastní různých charitativních akcí připravovaných neziskovými organizacemi.
Z těch nejznámějších to jsou: akce Civilia – Domy na půl cesty, Květinový den – boj proti rakovině, Světluška
– pomoc nevidomým, Cihla – chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Dále škola spolupracuje
s Nadačním fondem Plaváček, který se věnuje rozvoji talentu a nadání dětí z dětských domovů a sociálně
slabých rodin.
Dlouhodobější spolupráce se zahraničními školami se týká především česko-španělského dvojjazyčného
vzdělávání. Podle zájmu a finančních možností žáků škola organizuje poznávací zájezdy do různých částí
Španělska a také do Velké Británie, jejichž cílem je především seznámit se s reáliemi dané země a vyzkoušet
si své jazykové dovednosti. Žáci bilingvních tříd se účastní 2týdenního prázdninového kurzu španělského
jazyka na jazykové škole International House při univerzitě ve Valencii doplněného náročným vzdělávacím a
kulturním programem.
V rámci spolupráce s mezinárodní organizací AFS pro organizování výměnných pobytů žáků a studentů
přijímáme k ročnímu studiu několik žáků z cizích zemí (USA, Japonsko, Thajsko, Brazílie aj.), kteří jsou
zařazováni do tříd odpovídajících jejich věkové kategorii.
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2.4 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Na podzim roku 2005 byla v souladu s příslušnými ustanoveními nového školského zákona zřízena školská
rada. Má 6 členů: 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členové jsou voleni jako zástupci pedagogických pracovníků
a 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně,
funkční období členů trvá 3 roky. Škola spolupracuje pravidelně s rodiči v rámci spolku Rady rodičů
Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, který byl založen v souladu s novým občanským zákoníkem ve školním
roce 2014/2015.

3 CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Domníváme se, že v současnosti jsou a v nejbližších letech zůstanou základními vlastnostmi úspěšného
pracovníka schopnost tvůrčího myšlení a samostatného úsudku, samostatnost v řešení problémů, komunikace,
ochota spolupracovat a učit se od druhých, průběžně se vzdělávat. Gymnázium v Praze 4, Budějovická 680,
chce v souladu s obecně vzdělávacími cíli a klíčovými kompetencemi stanovenými RVP ZV tyto vzdělávací
potřeby naplňovat. Vzdělávací cíle a vize školy respektují proměny doby na úrovni kulturní, komunikační,
sociální i ekonomické. Bereme v úvahu prolínání kultur, proměny životních pravidel a hodnot, měnící se
situaci dětí a mládeže v nových sociálních podmínkách a především změny v charakteru práce.
Při stanovování vizí a cílů naší školy vycházíme z těchto předpokládaných změn, z výsledků vypracované
SWOT analýzy (chceme nadále upevňovat silné stránky školy a snažit se odstranit její stránky slabé) a
z celkové výchovné a vzdělávací strategie ŠVP.
3.2 PROFIL ABSOLVENTA

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, chápe obsah vzdělávání probíhajícího v ročnících šestiletého dvojjazyčného studia jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních oblastech i jako klíč k pochopení společenských a technických proměn současnosti. Absolvent šestého ročníku dvojjazyčného studia je schopen orientovat se v běžném životě.
Ví, jaký význam má pro něho vzdělání, a zvládá různé způsoby učení. Umí třídit informace a za
vedení učitele s nimi dále pracovat.
Z hlediska komunikativních kompetencí je schopen zformulovat svůj vlastní názor a argumentačně jej obhájit. Zároveň umí vyslechnout druhé a v případě nesouhlasu reagovat přiměřeně a kultivovaně se zapojit do diskuse. Je schopen interpretovat i složitější text. To vše i ve španělském jazyce.
V oblasti sociálních, personálních a občanských kompetencí je ochoten spolupracovat a respektovat názory druhých. Na druhé straně umí říct ne, pokud zásadně nesouhlasí. Je zodpovědný ke
svému zdraví i zdraví ostatních, umí být ohleduplný a chrání prostředí, ve kterém žije. Je otevřen
celoživotnímu učení, je připraven pro terciární vzdělávání ve španělském jazyce.

3.3 ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací řízení se uskutečňuje v souladu s ustanoveními § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a podle příslušné prováděcí vyhlášky. Kritéria přijímacího řízení stanovuje a
o přijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Stěžejním kritériem pro hodnocení
uchazeče o vzdělávání při přijímacím řízení je výsledek, kterého dosáhl v jednotné přijímací zkoušce z českého
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jazyka a literatury a z matematiky. Přijímací řízení je správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní
řád), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální informace o přijímacím řízení lze získat na webových stránkách
školy: http://www.gybu.cz/pro-uchazece/proc-jit-na-gybu.

3.4 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY
Gymnaziální vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Od školního roku 2020/2021 je maturitní zkouška v České republice koncipována nově, v souladu s novelou § 77 a násl. zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle novelizované vyhlášky č.
177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ve společné části maturitní zkoušky žák koná 2 povinné zkoušky formou didaktického testu:
1. z českého jazyka a literatury,
2. z cizího jazyka, který si zvolí a který je ve škole vyučován, nebo
z matematiky

Dále může žák konat až 2 nepovinné zkoušky společné části (cizí jazyk, matematika, matematika
rozšiřující).
V profilové části maturitní zkoušky žák koná:
1. povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury formou písemné práce a ústní zkoušky,
2. povinnou zkoušku z cizího jazyka formou písemné práce a ústní zkoušky – pouze v případě, že si tento
cizí jazyk zvolil ve společné části a konal z něj didaktický test (žáci dvojjazyčného studia na GyBu můžou
volit mezi španělštinou a angličtinou),
3. další 3 povinné zkoušky v českém nebo španělském jazyce v souladu s nabídkou ředitelky školy, a to
z těch předmětů, které splňují minimální časovou dotaci 4 vyučovacích hodin v týdenním součtu za celou
dobu vzdělávání.

V rámci dalších 3 povinných zkoušek musí každý žák povinně složit:
a) zkoušku ze španělského jazyka, literatury a kultury – kombinace písemné práce a ústní zkoušky,
zkouška ověřuje jazykové kompetence na úrovni C1 podle SERR,1
b) zkoušku z jednoho předmětu vyučovaného podle ŠVP ve španělštině (matematika, fyzika, chemie,
zeměpis, dějepis) – ústní zkouška před zkušební komisí,
c) zkoušku z dalšího předmětu vyučovaného podle ŠVP ve španělštině nebo v češtině, popř. z anglického jazyka; žáci mohou volit z této nabídky předmětů a forem:
anglický jazyk – kombinace písemné práce a ústní zkoušky
matematika – ústní zkouška před zkušební komisí ve španělštině
fyzika – ústní zkouška před zkušební komisí ve španělštině
chemie – ústní zkouška před zkušební komisí ve španělštině
dějepis – ústní zkouška před zkušební komisí ve španělštině
zeměpis – ústní zkouška před zkušební komisí ve španělštině
biologie – ústní zkouška před zkušební komisí v češtině
společenské vědy – ústní zkouška před zkušební komisí v češtině
hudební výchova – ústní zkouška před zkušební komisí v češtině

1

Na základě rozhodnutí MŠMT o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou s platností

od 1. října 2020 je u žáků, kteří si ve společné části maturitní zkoušky podle § 78 odst. 1 a 2 školského zákona zvolí jako druhou
povinnou zkoušku španělský jazyk, zkouška profilové části ze španělského jazyka, literatury a kultury podle odst. 2 písm. b) považována za zkoušku z cizího jazyka v souladu s § 79 odst. 1 a 5 školského zákona.
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výtvarná výchova – ústní zkouška před zkušební komisí v češtině
informační a komunikační technologie – ústní zkouška před zkušební komisí v češtině

Zkoušku z anglického jazyka může na základě žádosti žák v souladu s § 81 odst. 7 školského
zákona a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované
zkoušky na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR doložené jazykovým certifikátem. Žáci mohou doložit
jakýkoli jazykový certifikát z angličtiny zařazený na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní
rok – viz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4.
Dále může žák konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a to z předmětů, z nichž nekonal
povinnou zkoušku.
Žák, který úspěšně složí všechny povinné zkoušky společné části i profilové části maturitní
zkoušky, může kromě českého vysvědčení o maturitní zkoušce získat i maturitní vysvědčení ve španělském jazyce, na kterém hodnocení odpovídá španělským klasifikačním standardům. Toto vysvědčení umožňuje získání španělského titulu „maturant“.
3.5 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž naše škola rozvíjí klíčové kompetence žáků stanovené
v RVP DG, vyplývají z koncepce školy a níže popsaných dílčích cílů. Učitelé motivují žáky k učení
a vzdělávání, vedou je k samostatné práci s informacemi a poskytují žákům prostor k diskusi a
konfrontaci vlastních názorů. Učitelé učí žáky nejen interpretovat přečtený text, ale zároveň
formulovat své vlastní myšlenky a hledat argumenty k jejich vysvětlení. Strategie k rozvíjení
klíčových kompetencí jsou konkrétně rozpracovány v rámci charakteristik jednotlivých vyučovacích
předmětů.
Z hlavního vzdělávacího cíle, jímž je vytvoření takového prostředí, které bude svým pojetím a
kvalitou poskytovaného vzdělávání zárukou pro další úspěšné studium absolventů gymnázia na VŠ a
VOŠ a pro jejich uplatnění v profesním životě, vyplývají tyto cíle dílčí:
A) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

Naše škola jako vzdělávací instituce klade důraz na učení (se) a jeho kvalitu. Při vytváření
pozitivního vztahu žáků ke vzdělávání považujeme za důležité žáky správně motivovat. Motivaci
žáka zakládáme na jeho aktivní účasti ve vzdělávacích činnostech a radosti z poznání.
B) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

Výuka je organizována s důrazem na smysluplné využití učební látky. V procesu učení nejde jen
o mechanickou reprodukci znalostí, ale žáci s naučenými fakty pracují a učí se je aplikovat v rámci
mezipředmětových vztahů v různých oblastech. Škola se snaží rozvíjet osobnost žáka a snaží se ho
naučit osvojovat si postoje a dovedností a využívat jich při řešení problémů skutečného života.
C) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

Učitelé naší školy budují své postavení nikoli na formální autoritě, ale usilují o vytvoření dobrých
vztahů s žáky, o vedení dialogu s nimi.
D) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

Díky stále většímu počtu nově organizovaných odborných učeben vyučující využívají stále více
kromě frontálního způsobu výuky metody vhodnější pro rozvoj spolupráce, především kooperativní
učení, kdy žáci pracují v menších skupinkách na společném úkolu. Tento způsob učení považuje naše
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škola za potřebný a efektivní, neboť programově využívá diskuse, umožňuje žákům učit jeden
druhého a zároveň vede žáky k přejímání odpovědnosti za svou práci v rámci skupiny.
E) Vést žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a odpovědné osobnosti, uplatňovali svá
práva, ale zároveň plnili své povinnosti

Pro dosažení tohoto cíle se škola snaží zajistit pro žáky bezpečné prostředí, které je na jedné straně
tvořeno školními pravidly (školním řádem), na jejichž sestavování se žáci mohou podílet, popř. se
k nim vyjádřit, dále na neohrožujícím chování učitele, jímž dává najevo, že žák může svobodně
vyjádřit svůj názor. Žáci mají právo být informováni o veškerém dění ve škole a vyjádřit k němu své
připomínky prostřednictvím zástupců ve školské rady nebo zástupců jednotlivých tříd, se kterými
vedení školy pravidelně spolupracuje. Na druhé straně jsou žáci povinni dodržovat všechny zásady
slušného chování a respektovat školní řád.
F) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

Dbáme na to, aby žáci i učitelé dodržovali zásady vedoucí k pohodě sociálního prostředí, tj. aby
vyjadřovali vzájemně postoj úcty, důvěry a snášenlivosti, účasti a empatii, otevřenost v komunikaci,
vůli ve spolupráci a ochotě pomoci druhému. V souladu s těmito požadavky jsou organizovány
některé činnosti žáků a učitelů vedoucí k těmto postojům. Pro první ročníky osmiletého a šestiletého
gymnaziálního oboru škola organizuje na začátku školního roku pětidenní až týdenní adaptační kurzy,
jejichž součástí jsou různé zážitkové programy vedoucí k vytvoření pozitivního sociálního klimatu
třídy, popř. k včasnému odhalení nějakého problému.
Škola pod vedením školní psycholožky spolupracuje s Jedličkovým ústavem, žáci se během
vzájemných setkání seznamují se situací hendikepovaných dětí a někteří z nich jim pak pomáhají i ve
svém volném čase.
Vztah k životnímu prostředí a přírodě se v žácích snaží vytvářet všichni vyučující nejen v rámci
svých předmětů, ale i v organizaci různých projektů vztahujících se k průřezovému tématu
Environmentální výchova (viz dále přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství aj.).
G) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

Školní psycholožka je pravidelně v kontaktu se žáky nových tříd, kterým pomáhá adaptovat se na
nové prostředí a zvýšené pracovní nároky. Ve spolupráci s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a
vedením školy citlivě řeší problematické případy. V rámci výchovy ke zdraví jsou do příslušných
ročníků pravidelně zařazovány besedy a přednášky týkající se sexuální výchovy, drogové
problematiky a návyku kouření. Ve druhém ročníku osmiletého gymnázia všichni žáci v rámci svých
zdravotních a finančních možností absolvují lyžařský výcvikový kurz, během něhož jsou
seznamováni se zásadami první pomoci a nebezpečím, které hory mohou přinášet.
H) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít
společně s ostatními lidmi

Naše škola je díky svému zaměření na česko-španělské dvojjazyčné studium velmi otevřená
vzájemným setkáním žáků z různých zemí. Díky poznávacím zájezdům, které jsou předem plánovány
a koordinovány, se žáci seznamují s kulturami jiných zemí, díky výměnným zájezdům do Španělska
a pobytovým zájezdům v britských rodinách pak mají možnost se seznámit i s mentalitou jiných
národů.
I) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
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Přestože naše škola zachovává v průběžném i pololetním hodnocení žáků klasifikaci vyjádřenou
pěti stupni prospěchu (výborný až nedostatečný), cílem je, aby hodnocení žáka bylo spojeno
s individuální zpětnou vazbou, tedy aby sumativní hodnocení bylo vhodně doplněno hodnocením
formativním.
3.6 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
V naší škole je od roku 1995 činné školní poradenské pracoviště (ŠPP), kdy se ke službě
výchovného poradenství připojilo i pedagogicko-psychologické poradenství, v roce 2005 pak i služby
školního metodika primární prevence. V rámci své činnosti pokrývá ŠPP i rozsah služeb kariérového
poradce, zčásti v osobě školní psycholožky, zčásti v osobě výchovné poradkyně, která má danou
problematiku na starosti.
Cílem ŠPP je poskytovat podporu žákům, jejich zákonným zástupcům i členům pedagogického
sboru v oblastech, jako je zvládání nároků studia a stresu s ním spojeným, pomáhat při volbě další
vzdělávací či profesní cesty, pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ale i je
podporovat při řešení některých osobních, vztahových i rodinných situací. Veškerá činnost ŠPP je
bezplatná. Záměrem pracoviště je nabízet a v případě zájmu poskytovat bezpečnou a důvěryhodnou
poradenskou službu, která je současně efektivní a vede k řešení aktuálních problémů. Činnost
pracoviště se řídí platnou školskou i jinou legislativou, profesním etickým kodexem, samozřejmostí
je souhlas žáků s naším působením a zachovávání naprosté diskrétnosti.
Výhodou ŠPP je znalost vnitřního prostředí školy, těsná vazba na pedagogický sbor i na vedení
školy a neustálá blízkost žákům i jejich případným potížím. Úzce spolupracujeme s Pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, která nám poskytuje průběžné konzultace, metodickou
pomoc a vlastní zkušenosti s řešením podobných problémů v jiných školách. Součástí poradenských
služeb na gymnáziu je úzká spolupráce s vedením školy, s jednotlivými třídními učiteli, s vyučujícími
výchov i s pedagogy, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů. Činnost
jednotlivých členů ŠPP se zaměřuje v oblasti prevence a intervence na oblasti studijního selhávání,
rizikového chování jednotlivců, na speciální vzdělávací potřeby žáků a jejich chování i na výchovnou
problematiku obecně, dále na oblast adaptace jednotlivců a práci se školní třídou.
3.7 VÝUKA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ
NADANÝCH
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných škola postupuje
v souladu s ustanoveními § 16 až 18 školského zákona a podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Činnost
ŠPP v této oblasti vychází z individuálních potřeb žáka se SVP a důsledně se uplatňuje princip
diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činnosti a při stanovování obsahu,
forem i metod výuky.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského
zařízení, pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory (PLPP) a
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vyplývají ze školního programu poradenství. V případě
podpůrných opatření druhého stupně jsou PLPP a IVP sestavovány na základě doporučení školského
poradenského zařízení, které škola vždy respektuje. Za jeho tvorbu je odpovědné školní poradenské
pracoviště, které je oprávněno sestavit ke každému IVP konzultační tým.
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Žákům se SVP věnuje škola zvláštní péči. Podklady k integraci žáků nám předávají pedagogickopsychologické poradny nebo zdravotnická zařízení prostřednictvím zákonných zástupců, případně
diagnostiku provádí školní psycholožka s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologické poradně
na základě doporučení vyučujících a se souhlasem zákonných zástupců. Daří se nám včas podchytit
žáky s různými formami i stupni závažnosti specifických poruch učení (nejčastěji se jde o projevy
dysgrafických a dysortografických obtíží dobře kompenzovaných intelektovými předpoklady žáka),
ale i žáky se zdravotním oslabením (EPI, DMO, diabetes mellitus, těžší řečové vady, psychiatrické
diagnózy) a žáky ze sociálně znevýhodněných skupin.
Tito žáci a jejich zákonní zástupci mají možnost požádat ředitelku školy o povolení individuálního
vzdělávacího plánu podle § 16 odst. 2 školského zákona. Ve spolupráci vyučujících, zákonného
zástupce a školní psycholožky jsou stanoveny způsoby výuky, formy prověřování znalostí včetně
upravené klasifikace a konzultační činnosti vyučujících směrem k žákům i jejich zákonným
zástupcům.
Zvýšená pozornost je věnována i žákům nadaným a mimořádně nadaným. I oni mají možnost
studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Takovým žákům učitelé zadávají náročnější
úkoly, jejichž cílem je prohloubení vzdělávacího obsahu, a zapojují je do různých projektů a soutěží.“.

4 UČEBNÍ PLÁN
Učební plán pro 6leté dvojjazyčné gymnázium s vyučovacím jazykem českým a španělským od 1. 9. 2020
Vzdělávací ob- Vyučovací
last
předmět
Český jazyk a literatura

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Celkem
6. hodin

4

3

4

4

4

4

12

23

Poznámky

Integrována část učiva vzdělávacího oboru ICT.

Jazyk
a jazyková komunikace

Matematika
a její aplikace

Španělský jazyk a
literatura
(včetně jazykové
přípravy)
Anglický jazyk

1
0

1
1

4

4

4

5

2

2

4
*

4
*

4*

3

3

3

4

4

3+2

4

2

2

2
+
1

1
+
1

Dějepis
Výchova k občanství (VO)

2

2

1

1

23

4

1+
1

1+
1

13

11

Společenské vědy
(SV)
Člověk
a příroda

19

Matematika

Informatika a in- Informační a koformační
munikační technoa komunikační
logie (ICT)
technologie
Člověk
a společnost

38

2

2

2

Fyzika

2

2

2

2

2

Chemie

2

2

2

2

2

Přírodopis

2

2
2

2

2

2

2

1+
1

2

2

2

2

Biologie

Umění
a kultura

Člověk
a zdraví

Hudební výchova
(HV)
Výtvarná výchova
(VV)
Tělesná výchova
(TV)

2

1

1

1

1

2

2

2

10
10

10

2

2

12

8

V 3. a 4. ročníku každý žák volí
mezi HV a VV.

12

předmět
předmět

2

2

2

2
12

předmět

2

předmět

2
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Integrována část učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.
Zcela integrováno do biologie,
VO, SV a TV.
Zcela integrováno do výchovy
k občanství,
SV
a španělského jazyka a literatury.
Každý žák volí v 5. a 6. ročníku
dva 2leté volitelné předměty.

Člověk a svět práce

Volitelný
1
Volitelný
2
Volitelný
3
Volitelný
4

Od 3. ročníku vyučováno ve
španělštině.
Od 3. ročníku vyučováno ve
španělštině.
Integrována část učiva vzdělávacího oboru Geologie a část učiva
Výchovy ke zdraví.
Od 3. ročníku vyučováno ve
španělštině.
Integrována část učiva vzdělávacího oboru Geologie a část učiva
vzdělávacího oboru ICT.

Výchova ke zdraví

Volitelné
předměty

Od 3. ročníku vyučováno ve
španělštině. Integrována část
učiva vzdělávacího oboru ICT.
1 týdenní hodina (tj. 35 h celkem)
je integrována do předmětů český
jazyk a literatura, španělský jazyk
a literatura, matematika, dějepis a
zeměpis.
Od 3. ročníku vyučováno ve
španělštině. Integrována část
učiva vzdělávacího oboru ICT.
Integrována část učiva vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a
část učiva Výchovy
ke zdraví.

3

Zeměpis
2

Integrována část učiva vzdělávacího oboru ICT
a vzdělávacího oboru Člověk a
svět práce.

Každý žák volí v 6. ročníku dva
1leté volitelné předměty.

Průřezová témata

Integrace do všech vzdělávacích
oblastí po celou dobu vzdělávání.

Celkem hodin ve španělštině

Celková časová dotace

34

34

16

15

13

12

56

35

34

35

33

205

* = 1 hodina realizována v rámci Metropolitního programu financovaného hlavním městem Prahou.
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Poznámky ke školnímu učebnímu plánu a ke vzdělávacím oblastem a oborům:
 Školní učební plán vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG);
začleňuje do něj všechny požadované vzdělávací oblasti a obory, dodržuje minimální povinnou hodinovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti i celkovou minimální a maximální dotaci pro celou dobu
vzdělávání (tj. 205 hodin).
 Cizí jazyk a literatura: druhým vyučovacím jazykem je španělský jazyk; v prvních dvou ročnících se
uskutečňuje intenzivní jazyková příprava.
 Z celkového počtu 205 hodin je od 3. ročníku (po ukončení jazykové přípravy) 56 hodin vyučováno ve
španělském jazyce.
 Další cizí jazyk: pro všechny žáky je povinný anglický jazyk.
 Vzdělávací obor Geologie je integrován v předmětech biologie a zeměpis.
 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je plně integrován v předmětech biologie, výchova k občanství, společenské vědy a tělesná výchova.
 Vzdělávací obor Člověk a svět práce je plně integrován v předmětech výchova k občanství, společenské
vědy a španělský jazyk a literatura.
 Celkem 35 hodin ICT je integrováno do předmětů český jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura,
matematika, dějepis a zeměpis, a to především tam, kde vzdělávací obsah předmětu umožňuje praktické
využití teoretických poznatků z ICT, např. při tvůrčím a efektivním řešení úloh, dokonalejší organizaci
práce atd. (uvedeno u jednotlivých předmětů).
 Z rozvržení učebních osnov integrujících předmětů vyplývá, do kterého ročníku byly příslušné tematické
okruhy (popř. příslušné učivo) jednotlivých vzdělávacích oborů zařazeny.
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4.1 Začlenění průřezových témat a jejich tematických okruhů do jednotlivých ročníků
Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou integrovány do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Z tabulky vyplývá, ve kterých předmětech a ročnících se příslušné průřezové téma realizuje.
TÉMA / TEMATICKÝ
OKRUH
Osobnostní a sociální
výchova

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti

Č, Š, M,
CH, Př,
VV, HV

Č, M, D,
VO, CH,
F, Z, VV

M, D,
SV, CH,
F, Z, VV

M, D, F,
B

Č, M

b) seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů

Č, Š, M,
CH, Z,
VV, TV

Č, Š, M,
D, CH,
VV, TV

Š, M,
SV, F,
TV

Č, M, D,
SV, CH,
F, B,
VV, HV
Č, M, F,
VV, TV

Č, M,
SV, CH,
F, TV

Č, M, D,
TV

c) sociální komunikace

Č, Š, M,
Př, TV

Č, M, D,
F, Př,
VV, TV

Č, Š, M,
TV

M

M, CH

Š, M, D

e) spolupráce a soutěž

Š, M, TV

M, F,
VV, HV,
TV

M, F,
VV, HV,
TV

Č, Š,
CH, B,
VV, HV,
TV
M, D,
SV
Š, M, F,
VV, HV,
TV

Š, M, D,
CH, B,
TV

d) morálka všedního dne

Č, M,
SV, CH,
F, B,
VV, TV
Č, SV, F

Č, Š, M,
SV
M, D, TV

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) globalizační a rozvojové
procesy

VO, Z

D, Z

SV

Š, SV

D, SV, Z

Č, Z

b) globální problémy, jejich
příčiny a důsledky

Č, Z

Š, D,
CH, Z

Š, D, Z

Š, D,
SV, Z

D, SV,
B, Z

Č, Š, D,
SV, Z

c) humanitární pomoc a
mezinárodní rozvojová
spolupráce

Z

Č, D, Z

SV

SV

D, Z

Č, D, Z

d) žijeme v Evropě

VO

Č, VO, F

SV, F

Š, D,
SV, F

D, SV,
F, Z

Č, D,
SV, Z

e) vzdělávání v Evropě a ve
světě

VO

VO, F

F

Š, D, F

D, F, Z

D, Z

Multikulturní výchova

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) základní problémy
sociokulturních rozdílů

D, HV

Š, D, HV

Č, Š,
SV, Z

Š, D, SV

Č, D, SV

Č, D, Z
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M, D, F,
TV

b) psychosociální aspekty
interkulturality

D

D, HV

Č, SV

Š, D, SV

Č, D

D, Z

c) vztah k multilingvní situaci
a ke spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního prostředí

Č, D

D, VO,
HV

Č, D

Č, Š, D,
SV

D

Č, Z

Environmentální výchova

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Př, Z

F, B, Z

Š, D, F,
B

F, B

a) problematika vztahů
organismů a prostředí
b) člověk a životní prostředí

Č, Š, CH,
Př, TV

Š, CH, F,
Př, TV

Š, CH,
F, B, Z,
TV

Č, SV,
CH, F,
B, Z, TV

D, F, B,
TV

D, Z, TV

c) životní prostředí regionu
a České republiky

Č, Š, D,
Př, Z

Š, D, Př,
Z

Š, B, Z

Č, B

B

D, Z

Mediální výchova

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) média a mediální produkce

M, D, Př,
Z

Č, M, D,
Př, Z

Š, SV, B

SV, B

Č, SV, B

Č

b) mediální produkty a jejich
významy

Č, D

Č, M

Č, SV

Č, SV

Č, D

c) uživatelé

Č, VO, Z

SV

Č, Š

Č

d) účinky mediální produkce a
vliv médií

Č, VO

SV

Č, Š, SV

Č, D

e) role médií v moderních
dějinách

Č, D, Z

SV

Č

Č

Š
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UČEBNÍ OSNOVY A CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ,
PROFIL ABSOLVENTA
Český jazyk a literatura (zkratka Č)
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného studia v následující
týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:

4 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
4 hodiny
4 hodiny
4 hodiny

V prvním, druhém, předposledním a posledním ročníku je zpravidla 1 hodina dělená. Ve stanovené týdenní
hodinové dotaci se zpravidla zvlášť vyčleňují hodiny literatury a českého jazyka včetně slohového výcviku
(1. ročník: 3J/S + 1L, 2. ročník: 2J/S + 1L, 3. ročník: 3L + 1J/S, 4. ročník: 3L + 1J/S, 5. ročník: 3L + 1J/S,
6. ročník: 3L + 1J/S). Tuto diferenciaci je potřeba chápat především jako stanovení poměru v zastoupení
jednotlivých základních oblastí výuky předmětu. Nevylučuje se tím vyučování v blocích (např. blok literatury,
blok slohu) ani zastoupení všech tří základních oblastí výuky předmětu v každé hodině. Způsob realizace
jazykové, slohové a literární výchovy v předmětu si volí vyučující.
Výuka předmětu je každoročně doplňována dobrovolnou účastí žáků na olympiádě z českého jazyka a na
různých lingvistických a literárních soutěžích (podle aktuální nabídky). Předmětová komise českého jazyka a
literatury organizuje každým rokem školní recitační soutěž.
Do předmětu český jazyk a literatura jsou v rámci celkové doby vzdělávání zařazeny 4 hodiny předmětu ICT,
které jsou zaměřeny především na prohloubení schopností žáků vyhledávat a ověřovat informace
v internetových jazykových příručkách, správně pracovat s textovým editorem a tvůrčím způsobem využívat
informačních a komunikačních technologií a informačních zdrojů v souvislosti s dodržováním příslušných
právních norem (autorské právo, citační norma aj.).
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obsah
předmětu se opírá o vědecké obory lingvistika, bohemistika, literární věda.
V předmětu jsou obsaženy tyto tři základní okruhy: jazyková výchova, slohová výchova a literární výchova;
literární výchova zahrnuje počínaje 2. ročníkem základy literární vědy, metody interpretace textu
i systematický výklad literární historie.
V předmětu je kladen důraz především na rozvíjení kompetencí komunikativních, sociálních
a personálních a kompetencí k řešení problémů. Z průřezových témat je v předmětu věnována pozornost
hlavně Mediální výchově, Multikulturní výchově, Osobnostní a sociální výchově a Výchově k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
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Hlavní cíle vyučovacího předmětu:
dovést žáka k tomu, aby byl schopen kvalitní a úspěšné komunikace v různých komunikačních situacích
a uměl volit adekvátní komunikační strategie;
rozvinout v žákovi schopnost běžně používat spisovný jazyk jak v mluveném, tak v písemném projevu;
dovést žáka k rozlišování manipulativní komunikace a k dovednosti bránit se jí;
poskytnout žákovi vhled do systému mateřského jazyka, což mu výrazně usnadní používání mateřštiny
i učení se cizím jazykům;
rozvinout v žákovi kladný vztah k literatuře a k umění a kulturním hodnotám obecně a motivovat ho k dalšímu samostatnému rozvoji v tomto směru.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel
vhodně motivuje žáky k učení, poznávání a rozvoji myšlení;
dbá na to, aby výběr metod a forem práce při výuce byl co nejpestřejší, a zdůrazňuje tak studentům, že
k jednomu cíli lze dospět různými cestami;
umožňuje žákům samostatně si zvolit takovou učební strategii, která je pro ně nejvhodnější;
vede žáky k systematizaci, propojování informací a hledání souvislostí mezi nimi;
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a učí se jeden od druhého;
vede žáky k tomu, aby ke zdrojům informací přistupovali aktivně a zároveň kriticky a aby je efektivně
využívali při studiu;
pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak najít cestu ke správnému řešení;
poskytuje ve výuce prostor pro sebeevaluaci a vzájemnou evaluaci žáků.
Kompetence k řešení problémů
Učitel
zadává problémové úkoly a úkoly rozvíjející tvořivost, klade otevřené otázky;
rozvíjí žákovu schopnost rozpoznat podstatu problému;
vede žáky k samostatnosti v řešení problémů;
vede žáky k tomu, aby kriticky ověřovali zvolené postupy i závěry řešení problémů;
rozvíjí schopnost žáků vytvářet hypotézy, formulovat konstruktivní otázky vedoucí k řešení problému;
vede žáky k tomu, aby kriticky ověřovali vhodnost zvolených postupů při řešení, dílčí závěry i výsledné
řešení problému;
podněcuje žáky k otevřenosti v myšlení a upozorňuje na to, že jeden problém může mít více řešení a některé otázky mohou naopak (alespoň dočasně) zůstat bez odpovědi.
Kompetence komunikativní
Učitel
dbá na kultivovanost jazykového projevu žáků, jeho vlastní projev je pro žáky vzorem;
vede žáky k tomu, aby dodržovali základní zásady mezilidské komunikace;
vytváří při výuce dostatek prostoru pro vzájemnou komunikaci žáků v různých debatách, diskusích a polemikách, a rozvíjí tak jejich schopnost aktivně naslouchat komunikačním partnerům a srozumitelně formulovat vlastní argumenty;
seznamuje žáky s nejrůznějšími komunikačními situacemi a vede je k tomu, aby vnímali vhodnost užití
jednotlivých jazykových prostředků (i prostředků neverbální komunikace) v závislosti na obsahu, formě a
cíli komunikace;
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pomáhá žákům získat vhled do odborného jazyka a podněcuje je k tomu, aby odborný jazyk přirozeně a
s porozuměním používali;
seznamuje žáky s principy mediální komunikace a klade důraz na schopnost žáků posoudit informační
kvalitu mediálního sdělení;
vede žáky k tomu, aby efektivně využívali moderní informační technologie.
Kompetence sociální a personální
Učitel
motivuje žáky (především prostřednictvím analýzy literárních textů) k úvahám o motivaci, správnosti a
důsledcích lidského jednání a vede žáky k sebereflexi;
respektuje žákovu osobnost, jeho individuální možnosti a oceňuje pokroky;
podporuje individuální schopnosti žáků a umožňuje jejich rozvoj;
podporuje práci v týmu, vede žáky k vzájemné toleranci a empatii;
seznamuje žáky prostřednictvím uměleckých děl s jinými kulturami a vede je k tomu, aby pozitivně vnímali pestrost kultur a společné i odlišné prvky jednotlivých sociokulturních skupin.
Kompetence občanské
Učitel
vlastním jednáním motivuje žáky k pečlivosti, zodpovědnosti a k dodržování stanovených pravidel;
výuku vždy vztahuje k aktuálnímu společenskému dění a podněcuje žáky k tomu, aby dění ve společnosti
sami sledovali a zaujímali k němu vlastní stanoviska;
rozvíjí kladný postoj žáků k umění a tvořivé práci, rozvíjí jejich schopnost citlivě vnímat umělecké dílo
jako kulturní a duchovní hodnotu;
podněcuje zájem žáků o aktuální kulturní dění.
Kompetence k podnikavosti
Učitel
vede žáka s ohledem na jeho potřeby a schopnosti k samostatnému rozhodování o dalším vzdělávání a
budoucím profesním zaměření.

20

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák:

Obecná jazykověda











vysvětlí význam
řeči a jazyka pro
lidské myšlení a
dorozumívání;
rozlišuje jednotlivé jazykovědné
disciplíny, uvědomuje si jejich význam,
pracuje
s jazykovými příručkami a orientuje se v nich;
porovnáváním
různorodých textů
rozlišuje různé jazykové roviny a
charakterizuje je
podle užitých jazykových
prostředků, sám je
pak schopen tyto
prostředky
vhodně využít ve
svém jazykovém
projevu v souladu
s komunikační situací;
tvořivě využívá
informací z odborné literatury,
internetu
a z dalších zdrojů;








Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu
Osobnostní
a sociální výchova
(a, b, h, i)

poučení o jazyce,
jazyk, řeč, mluva,
funkce řeči
jazykovědné
disciplíny, základní
jazykové příručky
internetová jazyková
příručka
národní jazyk a jeho
útvary

Výchova k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech (c)
Multikulturní
výchova (a, c)
zeměpis
dějepis

Obohacovaní slovní
zásoby
 způsoby tvoření slov
(odvozování, skládání,
zkracování)
 tvoření víceslovných
pojmenování
(sousloví)
 přejímání slov z cizích
jazyků, výslovnost
a pravopis slov
přejatých

srovnává jednotlivé
typy obohacování
slovní zásoby, rozumí
významu běžně
užívaných cizích slov
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společenské vědy
výtvarná výchova

ICT
(2 hodiny
– práce
s internetovou
jazykovou
příručkou)

Metody
a formy práce

Výklad
s problémovými
otázkami, práce
s učebnicí a
s dalšími
příručkami
Frontální,
skupinová a
individuální práce
Práce s jazykovou
mapou
Práce
s audioukázkami

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

a zvládá jejich
výslovnost a pravopis.
Žák:
Tvarosloví
 správně používá
 systematizace učiva
slovesné tvary
 kritéria třídění
v písemných i
slovních druhů
mluvených
 nepravidelnosti
projevech;
v deklinaci a
 rozezná rod slovesný
konjugaci
činný a trpný, umí
vytvořit tvary příčestí  neohebné slovní
druhy
činného a trpného;
 slovesa: časování
 uvědomuje si funkci
sloves, nepravidelná
slovesného vidu
slovesa, kmen
v češtině, tvoří
přítomný a minulý,
vidové dvojice.
slovesný rod a vid
Žák:
Skladba




rozpozná větu
jednoduchou a
souvětí, chápe rozdíl
mezi větou
dvojčlennou a
jednočlennou;



věta dvojčlenná a
jednočlenná, větný
ekvivalent



věta jednoduchá a
souvětí

 druhy větných členů
rozpozná větné členy,
 větný člen holý,
druhy vedlejších vět,
rozvitý,
nahrazuje větné členy
několikanásobný
vedlejšími větami a
 vztah mezi přísudkem
naopak.
a podmětem, vztah
mezi členem závislým
a řídícím


přísudek jmenný,
slovesný



determinační vztahy
ve větě jednoduché



přívlastek
několikanásobný,
postupně rozvíjející,
volný, těsný ve
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Metody
a formy práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

Metody
a formy práce

Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, c)

Práce s učebnicí,
s neuměleckými
i uměleckými texty

Multikulturní
výchova

Samostatná a
skupinová práce

Mediální výchova

Projektová výuka

Environmentální
výchova
(c, d)

Výukové
videonahrávky

vztahu přístavkovém,
interpunkce


doplněk



druhy vedlejších vět,
vedlejší věta vložená

Žák:

Charakteristika









výstižně
charakterizuje
literární i reálnou
postavu;
vyhledá ukázky
subjektivně
zabarveného popisu
v literárních dílech,
porovná je
s odborným popisem
a vysvětlí rozdíly ve
volbě jazykových
prostředků;
ovládá vyprávěcí
slohový postup,
dokáže vyprávět
složitější příběh;



popíše strukturu
odborného textu,
ověří správnost
termínů
v jazykových
příručkách;



předvede v mluvním
cvičení vlastní výklad
na odborné téma;



získává údaje
z většího počtu
informačních zdrojů,
seznamuje se
s právními aspekty
a etickými zásadami
týkajícími se práce
s informacemi,





charakteristika vnější
a vnitřní, přímá a
nepřímá
oblíbená
literární/filmová
postava
jak se vidím já, jak
vidím druhé

Subjektivně zabarvený
popis (líčení)

člověk a svět práce
výchova
k občanství

Vypravování

dějepis
Slohové postupy
odborných (populárněnaučných a učebních)
textů
 výklad a popis
v kombinaci s dalšími
postupy;
 zásady práce se
zdroji, citování
z internetových
i jiných zdrojů

23

zeměpis
přírodopis
výtvarná výchova

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

Metody
a formy práce

Vědeckofantastická
a fantasy literatura
 počátky žánru
v 19. století
 současní představitelé
dle zájmu a četby
žáků

Osobnostní a
sociální výchova
(a, e, f)

Práce s učebnicí,
s uměleckými
texty

Multikulturní
výchova (e)

Samostatná a
skupinová práce

respektuje autorská
práva a drží se zásad
správného citování
autorských děl.

Žák:






rozlišuje základní
literární druhy a
žánry, uvede jejich
příklady, uvede jejich
výrazné představitele;
rozlišuje literaturu
hodnotnou a
zábavnou
(konzumní),
uvědomuje si jejich
rozdílnou funkci, svůj
názor doloží
argumenty;
uvědomuje si
nebezpečí zneužití
vědeckých poznatků,
je schopen na toto
téma diskutovat.

Žák:






rozliší prózu a poezii,
lyrický, epický a
dramatický text;
orientuje se v teorii
žánrů, na základě
textu rozezná
charakteristické rysy
literár. druhů a žánrů;
rozezná autora,

Žánry a představitelé
zábavné literatury
(detektivka, horor,
komiks, dobrodružná
literatura, dívčí
romány…)
Exkurze do literatury
19. století
(vybraní autoři a díla)

Mediální výchova
Environmentální
výchova (b, c, d)
člověk a svět práce
výchova
k občanství
dějepis
zeměpis
přírodopis
výtvarná výchova
hudební výchova

Úvod do literární teorie
 nauka o žánrech
 nauka o vyprávění
 nauka o verši
 základní figury
a tropy
(literární teorie je
probírána průběžně po
celou dobu vzdělávání
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Výukové audioa videonahrávky
Tvůrčí psaní

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí









vypravěče / lyrický
subjekt, postavy,
rozezná typy
promluv;
rozezná vyprávěcí
způsoby, rozliší
dialog a monolog;
nalezne v textu
základní tropy a
figury, vnímá jejich
funkci, uvědomuje si
rozdíl mezi veršem
vázaným a volným,
určí typ rýmového
schématu;
uvědomuje si
specifika divadelního
textu a filmového/
televizního scénáře;
porovnává různá
ztvárnění téhož
námětu v literárním,
dramatickém i
filmovém
zpracování.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

ve vztahu k ostatním
literárním celkům)

Divadlo a dramatický
text (důraz na 19. a 20.
století),
film a filmový/televizní
scénář

25

Metody
a formy práce

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
Žák:
 je na základě
jednoduchých
příkladů schopen
najít společné a
odlišné rysy
jednotlivých jazyků,
uvědomuje si
společný původ
slovanských/indoevropských jazyků;
 vysvětlí na základě
jednoduchých
příkladů společný
původ
slovanských/indoevropských jazyků.
Žák:
 chápe význam
základních pojmů
grafémiky;
 v písemném projevu
dodržuje zásady
pravopisu,
obtížnější případy je
schopen vyřešit
s oporou příruček;
 rozliší kořen slova,
slovní základ, slovo
základové a
poznatky o tvoření
slov aplikuje
v pravopise
(příslovečné
spřežky, užití
spojovníku ve
složeninách);
 rozlišuje významy
věcné a gramatické,
dokáže posoudit
věcný význam slov;

Obsah učiva

Obecná jazykověda






počátky vývoje
národního jazyka,
čeština a jazyky
slovanské,
praslovanština,
staroslověnština,
staročeština
čeština a jazyky
současné Evropy,
jazykové rodiny
a skupiny
základní poučení
o vzniku a vývoji
písma

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Multikulturní výchova
(c)
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech
Osobnostní a sociální
výchova
dějepis
zeměpis
výchova k občanství
cizí jazyky

Tvarosloví
a pravopis


základní principy
a pravidla
českého
pravopisu



skloňování
přejatých slov
obecných



podstatná jména
přejatá: zařazená
k domácím
vzorům, se
zvláštním
skloňováním,
nesklonná



skloňování
přejatých jmen
vlastních

Stavba slova,
slovotvorný rozbor


stavba slova a
způsoby tvoření
slov v souvislosti
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Metody
a formy práce
Práce s učebnicí
a textem
Práce s jazykovou
mapou
Samostatná a
skupinová práce
Výukové audioa videonahrávky
Komplexní mluvnická
cvičení
Komplexní jazykové
rozbory

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
 v textu vyhledá
sousloví, slova
jednoznačná a
mnohoznačná,
odůvodní svou
volbu;
 rozlišuje homonyma
a slova
mnohoznačná,
vhodně vytváří
synonymické řady,
vytváří dvojice
antonym;
 pozná přenesené
pojmenování a
chápe jeho význam;
 využívá znalostí
o větných vztazích
pro správné užití
interpunkčních
znamének;
 vytváří grafy
souvětí, sám vytváří
souvětí podle
předem daných
větných struktur;
 rozezná východisko
a jádro výpovědi
a uvědomuje si na
vlastních
výpovědích význam
pořádku slov
v české větě,
porovnává tento jev
s cizím jazykem,
kterému se učí;
 rozliší jednotl.
druhy záporu a
vhodně je aplikuje.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

s pravopisnými
pravidly
Nauka o slovní
zásobě








věcné významy
slov
jednoslovná a
víceslovná
pojmenování
slova jednoznačná
a mnohoznačná
synonyma,
homonyma,
antonyma
přenášení
významu
(metafora,
metonymie,
synekdocha)

Skladba – souvětí
 modely některých
souvětí
souřadných
 významový
poměr mezi
větami, které jsou
ve vztahu
souřadnosti
 modely některých
souvětí
podřadných
 koordinační
vztahy
Pořádek slov ve větě
Zápor
(větný, členský,
slovní)
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Metody
a formy práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
Žák:
 uvědomuje si funkci
administrativního a
publicistického
stylu;
 dokáže sepsat
jednoduchou žádost,
ovládá základní
pravidla pro tvorbu
úředních písemností;
 vysvětlí specifika
publicistického stylu
a vyhledá typické
jazykové prostředky,
rozezná
automatizované a
aktualizované
prostředky daného
stylu;
 využívá širokého
rozpětí stylové
vrstvy
publicistického stylu
ve vlastních pracích;
 otevřeně a svobodně
vyjadřuje své
názory;

Obsah učiva

Administrativní styl
 přihláška, žádost
Publicistický styl
 zpráva, komentář
 rozhovor, reportáž
 přínos a úskalí
mediálních
sdělení, mediální
výchova
Mluvené projevy
a jejich specifika
(proslov, diskuse, debata)

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova (c, f, g, h)
Mediální výchova
(a, b, c, d, e, f)
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova
člověk a svět práce
výchova k občanství
dějepis
zeměpis
přírodopis
ICT
výtvarná výchova

Metody
a formy práce
Práce s učebnicí,
s publicistickými
texty, s rozhlasovými,
televizními či
internetovými
mediálními výstupy
Samostatná a
skupinová práce
Projektová výuka
(volitelně příprava
vydání třídního
časopisu)
Výukové audioa videonahrávky
Uspořádání
moderované diskuse
na téma podle zájmu
žáků

hudební výchova

Slohové postupy
a útvary
(souhrnné opakování
a procvičování)

 platňuje prvky
řečnického stylu při
zahájení a ukončení
diskuse;
 naslouchá názorům
svých spolužáků;
 shrne závěry
diskuse.
Žák:


vysvětlí funkci
umění a jeho úlohu
v životě člověka;

Literatura a estetika
 druhy umění,
estetická funkce
umění
 specifika
slovesného umění

Multikulturní výchova
(a)
Osobnostní a sociální
výchova (d)
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Výklad
s problémovými
otázkami

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
 orientuje se ve
struktuře literárního
díla a v jeho
jednotlivých
složkách;
 orientuje se
v principech
kompoziční
výstavby textu,
rozezná
kompoziční
postupy;
 reprodukuje
přečtený text,
jednoduše popisuje
strukturu a jazyk
literárního díla a
postihne smysl díla;
 formuluje ústně i
písemně dojmy ze
své četby, návštěvy
div. nebo film.
představení a
názory na dílo.
Žák:








vystihne podstatné
rysy písemnictví
daného období;
orientuje se ve
stěžejních žánrech
písemnictví daného
období, dokáže je
charakterizovat a
porovnat;
uvede nejdůležitější
díla daného období
a charakterizuje
jejich přínos pro
vývoj literatury;
uvědomuje si
určující podíl textů
Starého a Nového
zákona, antické
mytologie a

Obsah učiva



struktura
literárního díla,
tematické,
kompoziční a
jazykové
prostředky
výstavby
literárního díla

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech
Mediální výchova

Metody
a formy práce
Práce s učebnicí,
s uměleckými i
neuměleckými texty
Frontální, skupinová
i individuální práce

dějepis
zeměpis
výtvarná výchova
hudební výchova
výchova k občanství

Nejstarší písemné
památky
starověkých
civilizací
 významná díla
starověké
Mezopotámie,
Egypta, Indie,
Číny
 Bible jako
literární text
a kulturní
fenomén
Literatura antického
Řecka a Říma
 upevnění
poznatků
o antické
mytologii
 antické drama,
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Audioa videonahrávky
Návštěvy aktuálních
výstavních projektů,
které se k vážou
k probíranému učivu

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
literatury na
formování evropské
kultury a myšlení;
 je schopen pochopit
souvislosti mezi
literárním textem a
historickým
kontextem;
 uvědomuje si vliv
křesťanství a církve
na středověkou
vzdělanost a
literární produkci;
 orientuje se v zákl.
idejích středověku,
v hodnotovém
systému hrdinské
epiky a rytířské
literatury;
 srovná evropský
středověk
s myšlenkovým
světem a texty
středověkého
Orientu;
 chápe význam mise
Cyrila a Metoděje;
 vysvětlí specifika
vývoje české
literatury v období
středověku a
husitství;
 na základě výkladu
a četby interpretuje
vybraná literární
díla, nalezne v textu
požadované
informace, vystihne
hlavní myšlenku
textu; identifikuje
téma, motivy,
analyzuje jazykové
prostředky a jejich
funkci v textu.

Obsah učiva





Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

lyrika a epika
homérské eposy
Ezopovy bajky
starořecká a
starořímská próza,
řečnictví,
dějepisectví

Literatura
evropského
středověku





hrdinská a rytířská
epika
dvorská lyrika
legendistika
kronikářství

Česká literatura
období středověku
a doby husitské






cyrilometodějská
mise,
velkomoravské
písemnictví
staroslověnské,
latinské i
staročeské texty
z období
přemyslovského
a lucemburského
českého státu
literatura doby
předhusitské,
husitské a
pohusitské
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Metody
a formy práce

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, h, i)

Žák:

Grafická stránka
chápe význam základ- jazyka
ních pojmů grafémiky;
 opakování a
prohlubování
ve svém písemném pro– komplexní
jevu dodržuje zásady
pravopisný výcvik
pravopisu, obtížnější případy je schopen vyřešit s
oporou příruček;
je schopen provést pravopisnou
korekturu
chybně napsaného textu;
chápe význam základních pojmů fonetiky a
fonologie;
ve svém mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti (slov
domácích i přejatých) a
vhodně užívá zvukové
prostředky souvislé řeči
(modulace síly, výšky
hlasu a tempa řeči, umístění přízvuků a pauz, frázování);
rozšiřuje vlastní slovní
zásobu, získává přehled
o jejích proměnách
v čase;
uvažuje o vhodnosti užití
slov z jednotlivých jazykových rovin vzhledem
ke komunikační situaci.

 procvičování
složitějších jevů

Multikulturní
výchova (a, b, c)

Výklad
s problémovými
otázkami, práce
s učebnicí a
s dalšími
příručkami
Frontální,
skupinová a
individuální práce

Zvuková stránka
jazyka

Práce
s audioukázkami



Komplexní
jazykové rozbory





zeměpis
fonetika a fonologie,
hláska (samohláska, dějepis
souhláska,
společenské vědy
dvojhláska), foném
výtvarná výchova
a jeho varianty,
slabika, fonetická
transkripce
systém hlásek
v češtině
spodoba znělosti
hlásek
zvukové prostředky
souvislé řeči
(přízvuk, tempo,
pauzy, frázování,
melodie)

Tvarosloví a skladba
– průběžné opakování a
procvičování
Nauka o slovní zásobě
– stylové rozvrstvení
slovní zásoby

Žák:

Stylistika



 text a styl,
slohotvorní činitelé
objektivní a
subjektivní, funkční
styly a jejich
uplatnění v textech

chápe nutnost volby
vhodných jazykových
prostředků v souladu
s funkcí jeho projevu,
a to ve formě psané i
mluvené;

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, c)

Metody
a formy práce
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Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, e, h, i)

Práce s textem,
stylistická cvičení
a stylizační hry

Mediální výchova
(a, c, e, f)

Tvůrčí psaní
Mluvní cvičení

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
 orientuje se
v jednotlivých
slohových útvarech a je
schopen je vytvořit;
 dokáže sdělit
jednoduchý příběh,
výstižně popisuje
vybrané předměty,
osoby a pracovní
postupy, výstižně
charakterizuje literární
i reálnou postavu.
Žák:












vystihne podstatné rysy
dané literární a
umělecké epochy;
uvede hlavní
představitele a
nejdůležitější díla a
charakterizuje jejich
přínos pro vývoj
literatury;
při interpretaci
literárního textu
uplatňuje znalosti
literárního vývoje i
literární teorie;
interpretuje umělecký
text v dobovém
kontextu;
rozezná charakteristické
rysy umělecké metody
romantismu a motivy
literárních textů
romantismu;
uvědomuje si propojení
historického a
kulturního vývoje
národa, vliv
osvícenských a
liberálních myšlenek na

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

 styl prostěsdělovací
 vypravování
 popis, líčení,
charakteristika

Metody
a formy práce
Frontální,
skupinová i
individuální práce

Renesance
a humanismus
 významní evropští
literární tvůrci (např.
Dante, Petrarca,
Boccaccio, Villon,
Montaigne,
Cervantes, Chaucer)
 typické žánry
a básnické formy
 tvorba
W. Shakespeara
 projevy renesance a
humanismu
v českých zemích
(latinsky psaná a
česky psaná
literatura, žánry)
 významní
představitelé českého
humanismu
 Bible kralická
Baroko
 významní evropští
literární tvůrci dle
volby vyučujícího,
typické žánry
 projevy barokní
tvorby v české
literatuře, významní
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Osobnostní
a sociální výchova
(a, i)

Výklad
s problémovými
otázkami

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (d)

Práce s učebnicí
a s textem

Multikulturní
výchova
(a, c)

Frontální,
skupinová i
individuální práce

dějepis

Interpretace
uměleckých
a esejistických
textů

výtvarná výchova
hudební výchova
společenské vědy

Práce s audioa videonahrávkami

Výchova ke
čtenářství

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
literární vývoj v období
národního obrození;
 vnímá význam
osobnosti a díla K. H.
Máchy, K. J. Erbena,
K. Havlíčka a B.
Němcové pro vývoj
moderní české literatury
a žurnalistiky;
 při četbě a interpretaci
literárních textů si
osvojuje metodu
komparace, rozlišuje
jednotlivé umělecké
(básnické) prostředky a
chápe jejich funkci.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

autoři katoličtí i
protestantští
 tvorba lidová a
pololidová
 osobnost J. A.
Komenského
Klasicismus,
osvícenství a
preromantismus
ve světové literatuře
 klasicistní drama
a divadlo (Corneille,
Racine, Moliére,
Goldoni)
 projevy osvícenství
ve francouzské a
německé literatuře
 tvorba J. W. Goetha
 Defoe, Swift
České národní
obrození
 význam národního
obrození pro další
kulturní a
společenský vývoj
v českých zemích
 představitelé
osvícenské a
preromantické
generace
 vývoj divadla,
poezie, prózy,
novinářství
Romantismus
ve světové literatuře
 stěžejní romantičtí
autoři a díla
 žánry, témata a
motivy romantismu
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Metody
a formy práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Projevy romantismu
a počátky realismu
v české literatuře
 stěžejní autoři a díla
 srovnání s vývojem
světové literatury
 tvorba K. H. Máchy,
J. K. Tyla,
K. J. Erbena,
K. Havlíčka
a B. Němcové
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Metody
a formy práce

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák:
 rozvíjí a prohlubuje
povědomí o struktuře
jazyka;
 tříbí schopnost
uvažovat analyticky;
 chápe funkci
jednotlivých slovních
druhů, slovních tvarů
a mluvnických
kategorií;
 rozlišuje
kodifikované a
nekodifikované tvary
slov a posuzuje
vhodnost jejich užití
v textu.
Žák:
 rozšiřuje vlastní
slovní zásobu;
 vnímá významové
a stylové rozdíly ve
slovní zásobě;
 vnímá proměny
slovní zásoby v čase;
 posuzuje vhodnost
(funkčnost) užití
slovní zásoby
jednotlivých
jazykových/stylových
rovin vzhledem ke
komunikační situaci.
Žák:
 rozlišuje druhy vět
a souvětí, rozlišuje
různé syntaktické
vztahy;
 chápe strukturu věty
a souvětí;

Tvarosloví
 systematizace učiva
o tvarosloví (ohebné
i neohebné slovní
druhy)
 slovní druhy a kritéria
jejich třídění
 nepravidelnosti ve
skloňování a časování



dynamika slovní
zásoby (způsoby
tvoření slov,
přejímání slov
z cizích jazyků)
sémantika
(polysémie,
homonymie)



Gramatická cvičení

Práce s jazykovými
příručkami
Textová analýza

Skladba


Metody
a formy práce

Textová analýza

Osobnostní a
sociální výchova

Nauka o slovní zásobě


Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu
Osobnostní
a sociální výchova

průběžné opakování a
prohlubování učiva
o větné stavbě
rozbor věty a souvětí
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Osobnostní a
sociální výchova
Mediální výchova
cizí jazyky

Textová analýza
Grafické
znázornění vět
a souvětí

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

Metody
a formy práce

Výkladový a úvahový
slohový postup

Osobnostní a
sociální výchova

Stylistická cvičení



funkčně využívá
pestrou škálu
syntaktických
prostředků ve
vlastních psaných i
mluvených textech.
Žák:
 rozvíjí schopnost
argumentovat,
srozumitelně
vyjádřit vlastní
myšlenky a názory;
 při argumentaci se
zaměřuje na
logickou výstavbu
textu;
 rozvíjí schopnost
naslouchat a
porozumět názorům
druhých;
 vyhledává a
posuzuje úvahové
postupy v textech
různých funkčních
stylů.
Žák:
 osvojuje si
specifickou slovní
zásobu, pevné
formy a postupy
administrativní
komunikace;
 porovnává
administrativní styl
s ostatními
funkčními styly;
 rozlišuje jednotlivé
administr. útvary a
posuzuje jejich
funkčnost v praxi,
v komunikaci se
školou, úřady.





Diskuse

struktura a jazykové
prostředky výkladu
a úvahy
využití postupů
v různých druzích
textů

Mediální výchova

Osobnostní a
sociální výchova
Mediální výchova

Administrativní styl




charakteristické rysy
administrativního
stylu
základní útvary
administrativního
stylu (s důrazem na
žádost a životopis)

společenské vědy
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Stylistická cvičení
Textová analýza

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

Metody
a formy práce

Žák:
 vnímá specifika
odborného stylu
v porovnání
s ostatními funkčními
styly;
 popíše strukturu
odborného textu,
ověří správnost
termínů v jazykových
a encyklopedických
příručkách;
 rozlišuje popis prostý,
umělecký a odborný;
 tříbí schopnost
přesného a
jednoznačného
vyjadřování;
 prohlubuje si zásady
práce
s bibliografickými
údaji a citacemi;
 získává údaje
z většího počtu
informačních zdrojů,
seznamuje se
s právními aspekty
práce s informacemi,
dodržuje zásady
správného citování
autorských děl;
 využívá nabytých
dovedností a znalostí
při tvorbě vlastních
referátů a prezentací.
Žák:
 vnímá v celistvosti
vývoj světové
literatury 2. poloviny
19. století, proměny
prózy (románu) a

Odborný styl
 charakteristické rysy
odborného stylu
 základní útvary
odborného stylu
(s důrazem na
odborný popis,
článek, referát,
prezentaci)

Osobnostní a
sociální výchova

Stylistická cvičení

Kritický realismus
a naturalismus
 román jako stěžejní
žánr realismu
(společensko-kritický,

Osobnostní a
sociální výchova

Textová analýza
ICT
(2 hodiny –
vyhledávání
odborných textů
v elektronických
databázích, zásady
práce
s internetovými
zdroji)
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Multikulturní
výchova

Mluvní cvičení
– výklad na
odborné téma
Volitelně využití
materiálů
NTK

Interpretace
uměleckých textů

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

charaktery hrdinů,
zejména v konfrontaci
s obdobím
romantismu;
 prostřednictvím četby
získává povědomí
o struktuře
společnosti tohoto
období, jejích
problémech a
proměnách;
 všímá si literárního
zpracování
konkrétních
historických událostí;
 chápe kritickou úlohu
literatury.
Žák:
 vnímá specifika
vývoje a žánrového
rozlišení české
literatury 2. poloviny
19. století
v porovnání
s literaturou světovou;
 vnímá odraz doby
v literatuře;
 odhaluje vlivy
jednotlivých
evropských národních
literatur na české
kulturní prostředí;
 snaží se porozumět
odkazu české
literatury 19. století.
Žák:
 vnímá a pojmenuje
nové tendence
v literatuře, nové
výrazové prostředky;

Obsah učiva





Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

vývojový,
experimentální)
literární hrdina
realismu, typizace
postav a prostředí
stěžejní autoři a díla
jednotlivých
národních literatur

dějepis
výtvarná výchova
hudební výchova
společenské vědy

Realistické tendence
v české literatuře







Metody
a formy práce

počátky českého
realismu
generace májovců,
ruchovců a lumírovců
próza historická,
venkovská, pražský
román, realistické
drama
Národní divadlo
čeští představitelé
naturalismu

Umělecká moderna
2. poloviny 19. století
v literatuře české
i světové
 prokletí básníci
francouzští (a jejich
předchůdci)
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Osobnostní a
sociální výchova

Interpretace
uměleckých textů

Mediální výchova

Diskuse

Multikulturní
výchova
dějepis
výtvarná výchova
hudební výchova
společenské vědy

Multikulturní
výchova

Interpretace
uměleckých textů

výtvarná výchova
hudební výchova
dějepis
společenské vědy

Tvůrčí psaní

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí



chápe specifika
jednotlivých nových
uměleckých směrů;
 uvědomuje si
propojení jednotl.
druhů umění na konci
19. století;
 vnímá posuny ve
vývoji dramatické
tvorby na konci
19. století, zejména
v konfrontaci
s dramatem
realistickým.
Žák:
 postihne specifika
uměleckého vývoje
na počátku 20. stol.;
 orientuje se
v historickém
kontextu literárního
vývoje;
 porovná výrazové
prostředky literárních
generací na přelomu
19./20. století;
 porovná vývoj
v daném období
v literaturách
evropských a
v literatuře české.

Obsah učiva







Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
obsahu

Metody
a formy práce

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Interpretace
uměleckých textů

nové umělecké
směry
(impresionismus,
symbolismus)
a postoje
(dekadence)
stěžejní autoři a díla
moderního umění
konce 19. století ve
světové i české
literatuře
moderní drama
konce 19. století

Literatura na počátku
20. století
 česká literatura na
počátku 20. století
– generace buřičů
 významní
představitelé
světové literatury
a divadla tohoto
období

Multikulturní
výchova
Osobnostní a
sociální výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dějepis
společenské vědy
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5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
Žák:
 využívá znalostí
o větných členech a
jejich vztazích,
o aktuálním členěním
výpovědi a o druzích
vět podle záměru
mluvčího
k vhodnému
vyjádření myšlenky a
k účinnému
dorozumívání,
logickému
strukturování
výpovědí a k odlišení
záměru mluvčího;
 používá různé
prostředky textového
navazování vedoucí
k zvýšení
srozumitelnosti,
přehlednosti a logické
souvislosti sdělení;
 uplatní textové
členění v souladu
s obsahovou
výstavbou textu a
rozvíjením tématu;
 rozvíjí a prohlubuje
povědomí o struktuře
jazyka, tříbí
schopnost uvažovat
analyticky.
Žák:
 efektivně a
samostatně využívá
různých informačních
zdrojů (slovníky,
encyklopedie,
internet);
 analyzuje různé typy
publicistických textů,
dokáže posoudit

Obsah učiva

Skladba
 věta a výpověď
 větné členy a větné
vztahy
 věta a souvětí, vztahy
mezi větami
 skladební jevy
textové výstavby
 odchylky od
pravidelné větné
stavby

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, c, d, e)
Mediální výchova
(a, b, c, d, e)

Metody
a formy práce
Komplexní
jazykový rozbor
Práce
s uměleckými
a neuměleckými
texty
Práce s tiskem,
s internetovými
médii,
rozhlasovými a TV
ukázkami

Tvarosloví
– souhrnné opakování

Publicistický styl
 publicistické útvary
 kompoziční a
jazykové prostředky
publicistických útvarů
a jejich využití

Úvaha
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
jejich objektivitu a
umí odhalit
manipulativní prvky
v textu;
 zvládá tvorbu
samostatných textů,
při tvorbě vlastního
textu mluveného i
psaného využívá
základní principy
rétoriky;
 v mluveném i
písemném projevu
volí vhodné výrazové
prostředky podle
jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu
záměru, k dané
situaci, kontextu a
k adresátovi;
 zvládá logickou
výstavbu textu, nebojí
se vyjádřit svůj názor,
který umí podložit
argumenty.
Žák:






objasní rozdíly mezi
fikčním a reálným
světem a vysvětlí,
jakým způsobem se
reálný svět promítá
do literárního textu;
získané schopnosti a
dovednosti tvořivě
využívá v produktiv.
činnostech
rozvíjejících jeho
individuální styl;
rozliší umělecký text
od neuměleckého,

Obsah učiva





Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody
a formy práce

Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, c, d, h, i)

Výklad
s problémovými
otázkami

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
(a, b, c, d)

Interpretace textů

kompozice úvahy
jazykové prostředky
úvaha a esej

Světové avantgardní
umění
 kubismus, futurismus,
kubofuturismus
 expresionismus
 dadaismus,
surrealismus
 počátky
experimentální poezie
Meziválečná světová
próza
 odraz 1. světové
války v literatuře
 velké osobnosti
tradiční prózy

Multikulturní
výchova (a, b, c)
Výchova
demokratického
občana
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Práce s videoa audioukázkami

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
nalezne jevy, které
činí text uměleckým;


rozlišuje základní
literární druhy a
žánry;



rozliší a specifikuje
jednotky vyprávění
(časoprostor,
vypravěč, postavy) a
zhodnotí jejich funkci
a účinek na čtenáře;



rozezná typy promluv
a vyprávěcí způsoby a
posoudí jejich funkci
v konkrétním textu;



při interpretaci
literárního textu ve
všech jeho kontextech
uplatňuje znalosti
o struktuře literárního
textu, literárních
žánrech a literárněteoretických
termínech;



rozlišuje jednotlivé
prostředky a složky
uměleckého stylu a
objasní jejich funkci a
účinek na čtenáře;



postihne smysl textu,
vysvětlí důvody a
důsledky různých
interpretací téhož
textu, porovná je a
zhodnotí;



rozliší a sám určí
žánry dramat. umění,
charakterizuje
specifické rysy

Obsah učiva





modernistická próza
(Joyce, Proust,
Woolfová)
autoři německy psané
literatury na českém
území (Kafka aj.)

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
výtvarná výchova

Česká meziválečná
poezie
 proletářská poezie
 poetismus
 spirituální a
křesťansky
orientovaná poezie
 surrealismus
 básnické osobnosti
30. let (např. Seifert,
Halas, Holan, Hrubín,
Nezval, Reynek,
Zahradníček)
Česká meziválečná
próza
 legionářská literatura
 demokratický literární
proud
 Lidové noviny,
Přítomnost
 lyrizovaná próza,
prozaická balada
 psychologický a
sociální román
 humoristická
literatura
Meziválečné drama
a divadlo
 významní světoví
dramatici a divadelní
scény (G. B. Shaw,
americké psycholog.
drama)
 dramatika K. Čapka
 Osvobozené divadlo
a dramatika V + W
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Metody
a formy práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
výstavby
dramatického textu;


chápe složitost
poválečného vývoje
české literatury
v souvislostech
s historickými
událostmi, vnímá vliv
ideologie na umění.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

 D ’34 E. F. Buriana
Odraz 2. světové války
ve světové literatuře


dokumentární a
deníková próza



tematika bezpráví
a genocidy Židů

Česká literatura za
války a po roce 1945
 Skupina ’42
 poezie nahého člověka
 téma osvobození
v české poezii
 první vlna válečného
románu
 literatura 50. let,
umlčení a perzekvovaní
autoři
 socialistický realismus,
budovatelský román
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Metody
a formy práce

6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
Žák:
 odlišuje různé variety
národního jazyka a
vhodně jich využívá
ve svém jazykovém
projevu v souladu
s komunikační
situací;
 definuje základní
pojmy ze sémiotiky;
 při analýze vybraných
textů popíše základní
rysy češtiny a vysvětlí
zákonitosti jejího
vývoje i současné
vývojové tendence;
 porozumí
staročeským textům;
 orientuje se v odborné
literatuře, jazykových
příručkách, odborném
lingvistickém tisku;
 ovládá základy
jazykového rozboru a
všechny odchylky od
pravidelného
schématu, aplikuje
tyto znalosti ve svých
jazykových
projevech;
 chápe rozdíly mezi
tradiční a valenční
syntaxí;
 v písemném i
mluveném projevu
volí vhodné výrazové
prostředky podle
jejich funkce a ve
vztahu k sdělovacímu
záměru, k dané
situaci, kontextu a
k adresátovi, vysvětlí
a odůvodní význam

Obsah učiva

Obecná jazykověda
 typologické rozdělení
jazyků
 genealogické
rozdělení jazyků
 vývoj slovanských
jazyků
 nástin historického
vývoje češtiny
Funkční tvarosloví
– shrnutí a procvičování

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, c, d)
Mediální výchova
(a, b, c)
Multikulturní
výchova
dějepis
zeměpis

Metody
a formy práce
Komplexní
jazykový rozbor
Práce
s uměleckými
a neuměleckými
texty
Výklad
s problémovými
otázkami
Interpretace textů

Skladba
 shrnutí tradiční
syntaxe
 základy valenční
syntaxe

Práce s videoa audioukázkami
Tvůrčí psaní

Funkční stylistika
– shrnutí a procvičování
Teorie komunikace
 vymezení pojmu text
(komunikát), funkce
komunikátů
 komunikační situace
 komunikační
strategie,
sebeprezentace a
komunikování před
publikem
 masmediální
komunikace
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
slov v daném
kontextu;
 používá různé
prostředky textového
navazování vedoucí
k zvýšení
srozumitelnosti,
přehlednosti a logické
souvislosti sdělení;
uplatní textové
členění v souladu
s obsahovou
výstavbou textu a
rozvíjením tématu;
 vytvoří správně
vlastní text na základě
zadání;
 volí adekvátně
komunikační
strategie, zohledňuje
partnera a publikum;
rozeznává
manipulativní
komunikaci a dovede
se jí bránit;
 posoudí a interpretuje
komunikační účinky
textu, svá tvrzení
argumentačně podpoří
jeho všestrannou
analýzou.
Žák:
 postihne smysl textu,
vysvětlí důvody a
důsledky různých
interpretací téhož
textu, porovná je a
zhodnotí, odhalí
eventuálně
dezinterpretace textu;

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Hlavní proudy světové
literatury 2. poloviny
20. století, významní
autoři
 existencialismus
 magický realismus
 postmodernismus
 výběr významných
autorů a děl
národních literatur

Osobnostní a
sociální výchova
(a, b, c, d)
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
(a, b, c)
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Metody
a formy práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
 při interpretaci
literárního textu ve
všech jeho kontextech
uplatňuje
prohloubené znalosti
o struktuře literárního
textu, literárních
žánrech a
literárněvědných
termínech;
 identifikuje využití
jednoho textu v textu
jiném (intertextovost)
a objasní jeho funkci
a účinek na čtenáře;
 na konkrétní
příkladech popíše
specifické prostředky
básnického jazyka a
objasní jejich funkci
v textu;
 vysvětlí specifičnost
vývoje české
literatury a vyloží její
postavení v kontextu
literatury světové
(vzájemná inspirace,
příbuznost, odlišnost
a jejich příčiny);
 chápe složitost
polistopadové doby,
orientuje se
v členitosti české
literatury;
 zhodnotí význam
tvorby jednotlivých
autorů pro dobu, v níž
vznikala, a pro další
generace;
 interpretuje literární
díla za použití
literárněteoretické
terminologie;

Obsah učiva

Poválečné drama
a divadlo
 prolínání žánrů a
forem
 absurdní drama,
antiiluzivnost
 psychologické drama
 divadla malých forem
 tzv. coolness
dramatika
Česká literatura 60. let
20. století
 velké básnické
osobnosti (např.
Kolář, Holan, Seifert,
Hrubín, Reynek,
Šiktanc, Skácel,
Mikulášek)
 poezie všedního dne
 velké osobnosti české
prózy (např.
Škvorecký, Vaculík,
Hrabal, Lustig,
Körner, Kundera,
Fuks, Páral)
Česká literatura
70. a 80. let 20. století,
změny v literárním dění
po roce 1989
 literatura
normalizační
 literatura samizdatová
 český underground
 dramatik a esejista
V. Havel
 literatura exilová
 proměny žánrů
Česká literatura
počátku 21. století
 nakladatelství,
literární časopisy a
ceny, divadelní scény

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Multikulturní
výchova (a, b, c)
dějepis
výchova
k občanství
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Metody
a formy práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
 vyjádří vlastní
prožitek z četby
literárního díla,
diskutuje
o literárních textech
a vede si osobní
záznamy;
 orientuje se
v současné literatuře
v kontextu se
společenským děním,
vnímá základní
vývojové tendence,
vysvětlí specifičnost
vývoje české
literatury a vyloží její
postavení v kontextu
literatury světové;
 ovládá základní
interpretační postupy,
postihne smysl textu,
tvořivě využívá
informací z odborné
literatury, internetu,
tisku a dalších zdrojů,
kriticky je třídí a
vyhodnocuje.

Obsah učiva





Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

vybraní prozaici dle
volby vyučujícího a
zájmu žáků
vybraní básníci dle
volby vyučujícího a
zájmu žáků
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Metody
a formy práce

Profil absolventa 6letého dvojjazyčného gymnázia
Žák:
 umí cíleně vyhledávat informace v textech různých funkčních stylů, ovládá principy studijního čtení
i rychločtení;
 je schopen efektivně pracovat se základními jazykovými příručkami a dalšími zdroji informací;
 v projevu je schopen uplatnit základní zásady mezilidské komunikace a vnímá vhodnost užití jednotlivých
jazykových i nonverbálních prostředků v různých komunikačních situacích;
 vnímá charakteristické rysy češtiny ve srovnání s jinými jazyky a chápe zákonitosti jejího historického
vývoje;
 ovládá pravidla českého pravopisu a spisovné výslovnosti v češtině;
 ovládá mluvnici českého jazyka (slovní druhy, skloňování, časování, skladbu);
 zná zásady tvoření slov a způsoby obohacování slovní zásoby, rozlišuje jednotlivé útvary národního
jazyka;
 je schopen využít znalostí ortografie, ortoepie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky při tvorbě
a prezentaci vlastního textu mluveného i psaného;
 rozlišuje jednotlivé funkční styly, ovládá základní slohové postupy a je schopen samostatně zpracovat
základní slohové útvary včetně některých útvarů uměleckého a publicistického stylu (např. povídka,
reportáž, fejeton);
 rozlišuje texty umělecké a neumělecké, a to zejména na základě analýzy užitých výrazových prostředků;
 ovládá základní literárněvědní terminologii a je schopen ji využít při rozboru literárního textu;
 při interpretaci literárního textu využívá znalostí o jeho struktuře, o narativních způsobech,
o literárních druzích a žánrech;
 orientuje se v jednotlivých etapách vývoje české i světové literatury, je schopen postihnout jejich
charakteristické rysy a uvést jejich představitele;
 zná stěžejní osobnosti a díla české i světové literatury a chápe jejich přínos pro literární vývoj;
 chápe specifika literatury ve srovnání s jinými druhy umění, je schopen recepce uměleckého díla obecně.
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Název vyučovacího předmětu: španělský jazyk a literatura (zkratka Š)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět španělský jazyk a literatura se realizuje v rámci vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková
komunikace ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného studia.
1. ročník: 10 hodin
2. ročník: 11 hodin
3. ročník: 4 hodiny
4. ročník: 4 hodiny
5. ročník: 4 hodiny
6. ročník: 5 hodin

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět španělský jazyk ve smyslu jazykové přípravy se realizuje v prvním a druhém ročníku,
po celou dobu studia výuka předmětu probíhá ve třídě rozdělené na dvě skupiny. Ve čtvrtém ročníku
je do předmětu španělský jazyk a literatura zařazeno téma kultura a společnost španělsky mluvících
zemí v jednohodinové dotaci. V prvním ročníku vyučují předmět podle personálních možností školy
tři vyučující, z nichž jeden bývá zpravidla rodilý mluvčí. Ve druhém pololetí druhého ročníku absolvují žáci soubornou zkoušku ze španělského jazyka (ENELE) skládající se z písemné i ústní části.
Její výsledky slouží vyučujícícm k ověření dosažené požadované úrovně jazykových znalostí. V této
fázi studia by student měl být podle evropského jazykového referenčního rámce na úrovni B1. Na
konci studia žáci směřují k úrovni C1, minimálně musí zvládnout úroveň B2. V průběhu studia se žáci
šestiletého dvojjazyčného studia mohou zúčastnit literární soutěže pravidelně organizované Velvyslanectvím Španělského království v Praze a soutěže pořádané Iberoamerickou společností.

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět španělský jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
jako vzdělávací obor jazyková příprava.
V předmětu jsou obsaženy jazyková příprava včetně terminologie potřebné k výuce odborných
předmětů ve španělském jazyce, dále reálie španělsky mluvících zemí i reálie vlastní země a španělská literatura. Do předmětu španělský jazyk a literatura jsou rovněž integrována některá témata vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (viz podrobněji v osnovách).
Do předmětu španělský jazyk a literatura je integrováno 5 hodin ICT a to tam, kdy žák zpracovává
a prezentuje výsledky své práce s využitím multimediálních technologií a internetu.
V předmětu je kladen důraz především na rozvíjení kompetencí komunikativních, sociálních a
personálních a kompetencí k řešení problémů.
Z průřezových témat je v předmětu věnována pozornost hlavně mediální výchově, multikulturní
výchově a výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
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Hlavní cíle vyučovacího předmětu:
dovést žáka k tomu, aby byl schopen kvalitní a úspěšné komunikace v různých komunikačních situacích
a uměl volit adekvátní komunikační strategie
vést žáka k porozumění hlavních myšlenek autentického ústního projevu i psaného textu na běžné i složité
téma
vést žáka k porozumění literárního textu včetně poezie a odborného výkladu
naučit žáka vyjádřit stanovisko k aktuálním problémům a sestavit ústně i písemně souvislý text přizpůsobený formou a obsahem pravděpodobnému adresátovi
vést žáka ke schopnosti zpracovat práci většího rozsahu na základě studia materiálů ve španělské jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel


vhodně motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k učení



užívá aktivizující metody, které přibližují poznatky z jazyka, literatury a kultury hispanofonních zemí a jejich využívaní v životě člověka



zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů



předává a vyhledává zajímavé informace o jazyku, literatuře a kultuře Španělska a Latinské
Ameriky, vede žáky k vyhledávaní, třídění a zpracovávání informací



vede žáky k systematizaci, propojování informací a hledání souvislostí mezi nimi



zařazuje problémové úkoly a dlouhodobé úkoly



pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení a kritickému
hodnocení pokroku při dosahování cílů učení a práce



umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků

Kompetence k řešení problémů
Učitel


zadává problémové úkoly a úkoly rozvíjející tvořivost, klade otevřené otázky



vede žáky k samostatnosti v řešení problémů a rozvíjí schopnost rozpoznat podstatu problému



vede žáky k tomu, aby kriticky ověřovali zvolené postupy i závěry řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel

50



rozvíjí v žácích schopnost společenské konverzace, vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu



dbá na kultivovanost veřejného projevu žáků



rozvíjí v žácích schopnost naslouchat, diskutovat, argumentovat



vytváří příležitost konfrontovat žáky s různými texty, záznamy, obrazovými materiály



umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce

Kompetence sociální a personální
Učitel


vyžaduje schopnost práce individuální i týmové



podporuje skupinovou práci, vede žáky k tomu, aby respektovali jeden druhého



podněcuje žáky (především prostřednictvím analýzy literárních textů) k úvahám o motivaci,
správnosti a důsledcích jednání jednotlivce či skupiny lidí a vede žáky k sebereflexi



seznamuje žáky s jinými kulturami a vede je k tomu, aby pozitivně vnímali pestrost kultur
a společné i odlišné prvky jednotlivých sociokulturních skupin



vlastním chováním přispíva k motivaci a utváření příjemné atmosféry a k upevňování dobrých mezilidských vztahů

Kompetence občanské
Učitel


motivuje žáky k zodpovědnému plnění úkolů



výuku vždy vztahuje k aktuálnímu společenskému dění, ve výuce reflektuje aktuální společenské i přírodní dění



vede žáky k hledání souvislostí mezi jejich právy, povinnostmi a zodpovědností



podněcuje žáky k tomu, aby se aktivně účastnili kulturního dění (výstavy, soutěže, divadlo,
film,...)



vede žáky k vnímaní odlišnosti lidského jedince i celých kultur

Kompetence k podnikavosti
Učitel


motivuje žáky k dalšímu vzdělávaní s budoucím profesním zaměřením s ohledem na osobní
předpoklady a možnosti



informuje o vzdělávacích a pracovních příležitostech v oboru
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Učební osnovy 1.ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák je postupem času
schopen vytvářet
gramaticky správné věty
související s jeho vlastní
osobou a zázemím.

Gramatika
 Výslovnost, hláskování,
dělení na slabiky, přízvuk
 Člen určitý a neurčitý
 Sloveso SER
 Tři slovesné třídy
pravidelných sloves
 Zvratná slovesa
 Tykání x vykání osobě
 Rod a číslo substantiv
 Shoda substantiva a
adjektiva
 Slovesa vyjadřující bytí
(SER x ESTAR x
HABER)

Osobnostní a
sociální výchova (a)

Gramatická
cvičení
Textová analýza
Komunikační a
herní aktivity
Písemný projev
formou
tzv.redacciones

Žák je schopen rozlišovat
slovesa v různých časech a
poukazovat na rozdíly a
nepravidelnosti jednotlivých
slovesných forem včetně
konjunktivu.
Porovnává a rozlišuje mezi
sebou 3 minulé časy.




















Časování nepravidelných
sloves a sloves
s hláskovou změnou
Přivlastňovací pronomina
nesamostatná a
samostatná
Pronomina ve funkci
přímého a nepřímého
předmětu
Kladný a záporný rozkaz
Sloveso GUSTAR
Opisný budoucí čas
Gerundium
Konjunktiv ve větách
jednoduchých
Minulý čas složený
Prepozice
Minulý čas jednoduchý
Imperfektum
Opisné vazby
Budoucí čas
Podmínkové věty

Konverzace
 Pozdravy a osobní údaje
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Osobnostní a
sociální výchova (b)















Národnosti
Popis obydlí
Každodenní aktivity
Hodiny a určení času
Profese
Rodina
Zdraví
Lidské tělo
Zájmy, koníčky a aktivity
pro volný čas
Ochrana životního
prostředí
Vyprávění v minulosti
Vyjadřování přání
Plány do budoucna

Člověk a svět práce
Osobnostní výchova
(a, b, c)

Environmentální
výchova (b, c)

Člověk a svět práce
Osobnostní a
sociální výchova (e)

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák prohlubuje a rozvíjí si
povědomí o gramatických a
komunikačních strukturách
jazyka.

Gramatika
 prohlubování znalostí a
užití sloves vyjadřujících
bytí (SER x ESTAR x
HABER)
 opakování a prohlubování
morfologie

Osobnostní a
sociální výchova (b)

Gramatická
cvičení
Textová analýza
Komunikační a
herní aktivity
Písemný projev
formou
tzv.redacciones
Porovnávání
terminologie obou
jazyků

Porovnává názvosloví
společenských i přírodních
věd v češtině a španělštině
v předmětu Terminologie.









Žák je schopen jak ústně, tak
písemně formulovat své



kondicionál
přímá a nepřímá řeč
různé druhy futura
konjunktiv přítomný a tři
tvary konjunktivu
minulého
souslednost časová
perifráze
vedlejší věty (časové,
účelové, vztažné)
podmínková souvětí
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názory a argumentaci jak
k problémům každodenního
života, tak k problémům
sociokulturním a
environmentálním.

Konverzace
 rodina
 charakterové vlastnosti
 lidské tělo a nemoci
 životopis
 města
 zvyklosti
 životní prostředí

Multikulturní
výchova (a)
zeměpis
Environmentální
výchova (b, c)
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák sám aplikuje
gramatické a
komunikační struktury,
které si osvojil
v prvních dvou
ročnících studia. Vnáší
do výuky vlastní
zkušenosti získané ve
španělsky mluvících
zemích.

Gramatika
 Prohlubování
znalostí a užití
sloves
vyjadřujících bytí
(SER x ESTAR x
HABER)
 Opakování a
prohlubování
morfologie
 Konjunktiv a
indikativ
v hlavních a
vedlejších větách
 Podmínkové věty
 Modismy, rčení a
ustálená spojení
 Regionální výrazy
 Hovorový jazyk
 Porovnávání
španělské a
latinskoamerické
španělštiny

Osobnostní a sociální
výchova (b)

Gramatická cvičení
Textová analýza
Komunikační aktivity
Vytváření scének na
dané téma – týmová
práce
Písemný projev
formou
tzv.redacciones

Multikulturní výchova
(a)

Konverzace
 Vyjadřování všech
duševních i
náladových
postojů a reakcí
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Žák je schopen jak
ústně, tak písemně
formulovat své názory a
argumentaci jak
k problémům
každodenního života,
tak k problémům
sociokulturním,
environmentálním,
politickým a mediálním.



Pracovní pohovory
(vytváření CV ve
španělštině,
scénky na téma
pracovní pohovor)



Rozdíly mezi
Španělskem a
Latinskou
Amerikou
(geografie,
klimatologie,
španělské nevládní
humanitární
organizace a jejich
činnost, tradice,
volný čas, sporty
atd.)
Politické systémy
– u nás a ve šp.
mluvících zemích
Mediální svět a
informatika ve
španělštině





Člověk a svět práce
Multikulturní výchova
(a)
Environmentální
výchova (b, c)
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)
zeměpis
dějepis

Mediální výchova (a,
e)

4. ROČNÍK – REÁLIE
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák získává základní
informace o
Španělsku.



Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis

výklad,
diskuze, práce
s mapou
práce s vícejazyčnými
texty špan. kult.
Prostředí

Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis
výtvarná výchova

katalánské texty
poznávání reálií
Katalánska –
ilustrační materiály
ukázky děl kat.
umělců
interakce – student se
učí orientovat v dílech
kat. mistrů- VHS,
DVD




Žák poznává
problematiku a
kulturu jinojazyčných
oblastí Španělského
království.

Španělské království
geografie,ekonomika
obyvatelstvo, důl.
města, stručné dějiny
hlavní město a jeho
pamětihodnosti

Katalánsko
 obecná
charakteristika
 tradice, svátky
 Barcelona a její
význam
 katalánští umělci
 (A.Gaudí, S. Dalí)
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Žák se seznámí
s problematikou
Aragonu a dílem Fr.
Goyi.

Aragón
 obecná
charakteristika
regionu,
 Francisco de Goya y
Lucientes

Žákt poznává základní
charakteristiku oblasti
Valencie.

Valencie
 obecná
charakteristika


Žák poznává a
pochopí kulturní
kořeny a zvláštnost
daného regionu.



Žák pochopí podstatu
španělské kultury a
identity.



Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis
výtvarná výchova
hudební výchova
literatura

práce s mapou,
výklad, doplňující
názorné materiály,
citace z literatury,
seznámení
s vrcholnými díly
andaluzských. umělců
použití dalších medií
(video, DVD…)
autoevaluační testy

zeměpis
dějepis
výtvarná výchova

poznávání v interakci
, výklad
s doplňujícími
výukovými materiály
VHS, DVD
autoevaluační testy

významná města
Andalusie: Córdoba,
|Sevilla, Granada
osobnosti Andalusie:
Diego. Velázquez,
Kryštof. Kolumbus,
Bartolomé de las
Casas, P. Picasso

Kastilie
 Castilla la Mancha –
historie, tradice,
řemesla,
 Toledo –
problematika Židů,
překlad. škola
 sefardité
 El Greco
 Castilla y León ,
rekonkvista


student poznává
nejvýznamnější
skutečnosti daného
regionu – výklad,
ilustrační materiály,
citace, reprodukce
díla F. Goyi
poznávací testy a
soutěže
seznámení s materiály
dané oblasti
autoevaluační testy

zvláštnosti regionu:
historie, tradice,
gastronomie

Andalusie
 obecná
charakteristika
 odlišné plodiny,
gastronomie,
zvyklosti, tradice
 špan. Velikonoce,
korida, opera
Carmen, význam
flamenca


zeměpis
dějepis
výtvarná výchova

významné španělské
univerzity
významná města a
stavební slohy
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Žák se seznamuje
s oblastí Zelené
Španělsko a
poznávápoznávání
základní rysy a
problémy a odlišností
severního Španělska.

Zelené Španělsko
Baskicko a historie
Guerniky
 politické problémy
(ETA) a jejich příčiny





Žák odhaluje
základních
kontaktních bodů
v dlouhodobé historii
vzájemného potkávání
obou zemí.

Navarra –
sanfermines
Altamira
Covadonga a počátek
rekonkvisty
Galicie a
Svatojakubská pouť

Česko-španělské vztahy
 Svatojakubská pouť
 Jezuité v českých
zemích





české země za
Rudolfa II
Pražské jezulátko
Pablo Picasso v Praze
literární kontakty,
překlady literárních
děl

Multikulturní
výchova (a, b, c)
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, b, d)

výklad + doplňková
literatura, citace, foto,
DVD, VHS
autoevaluační testy

zeměpis
dějepis
výtvarná výchova

Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis
výtvarná výchova
literatura

výklad + archivní
záznamy, přednáška,
literatura faktu
referáty
autoevaluace

Žák se seznamuje
stručně s historií a
současností Latinské
Ameriky.

Latinská Amerika
 základní informace
 předkolumbovské
kultury
 Latinská Amerika po
Kolumbovi

Multikulturní
výchova (a, b, c)
zeměpis
dějepis

výklad + ukázky
předkolumbovských
kultur, foto, literatura,
citace,
VHS, DVD
autoevaluace

Žák se seznamuje
s historií a kulturou
Mexika.

Mexiko
 základní informace
 hlavní mezníky
mexické historie
 americko-mexická
válka, Benito Juárez,
Maxmilián
Habsburský,

Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis
výtvarná výchova
hudební výchova

výklad + Ilustrační
materiál, dokument.y
VHS, DVD
ukázky děl
mexických umělců
autoevaluace





Mexická revoluce
Hlavní město a jeho
pamětihodnosti
Významné osoby
mexického
uměleckého života. F.
Kahló, D. Rivera,
muralisté, Carlos
Fuentes
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tradice, gastronomie,
hudba
česko-mexické
vztahy v historii (San
Jerónimo de Lídice, ,
Šimon Boruhradský,
A.V.Frič, benedikt
Roezl,
V. Čáslavská,
A. Hoffmaister

Žák se seznámí
s realitou
středoamerických
zemí.

Střední Amerika
 obecná
charakteristika,
 politické dějiny 20.
století

zeměpis
dějepis

doplňující názorný
materiál,
autoevaluace

Žák pozná historii a
současnost země, která
je neustále v popředí
zájmu světové
veřejnosti.

Kuba
 historie,hospodářství,
- politická situace,

Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis

výklad + bohatá
dokumentace:
obrazová, nahrávky,
hudba
autoevaluační test




tradice, gastronomie,
kultura
osobnosti: José Martí,
Fidel Castro, Che
Guevara

Žák se vydá po
stopách slavných
českých cestovatelů,
pochopení významu
dané oblasti

Charakteristika a
význam Amazonie
 význam objevů
Samuela Fritze a doc.
J. Jánského

Environmentální
výchova (a)
zeměpis
dějepis

výklad, obrazová
dokumentace,
nahrávky VHS, DVD

Žák poznává jednu z
klíčových zemí LA,
v rámci spolupráce
s NF INKA se učí být
solidární s lidmi
žijícími v obtížných
podmínkách.

Peru
 obecná
charakteristika,
historie a současnost
 Fond Inka
 Huascarán 1970

Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis

výklad, interaktivní
metody, debata,
autoevaluace

Žák získá základní
přehled o této
významné
latinskoamerické
zemi.

Chile
 obecná
charakteristika,
hospodářská a
politická situace
 významné osobnosti:
S. Allende, A.
Pinochet, P. Neruda,
I. Allende, V. Jarra

Multikulturní
výchova (c)
zeměpis
dějepis
literatura

výklad, autoevaluace,
obrazová
dokumentace,
nahrávky, hudba

Žák získá základní
přehled o této
významné

Argentina

Multikulturní
výchova (c)

výklad doplněný
obrazovými
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latinskoamerické
zemi.





obecná
charakteristika,
přírodní zvláštnosti,
hospodářství,
zvláštnosti, tradice,
gastronomie,politika
významné osobnosti
peronismus, Evita,

zeměpis
dějepis
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materiály, nahrávky,
hudba, ukázky z filmu

4. ROČNÍK – JAZYK A LITERATURA
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák chápe důležitost
komunikace pro
všechny živé bytosti a
naučí se, jaké jsou
nejběžnější formy
komunikace.
Poznává, že sdělení je
ovlivněno záměrem
mluvčího a jeho
význam může být
celkově nebo částečně
modifikován antifrází
a ironií.
Rozpozná a odliší
různé prvky, které
zasahují do procesu
komunikace.
Rozliší ikonu, znak a
symbol.
Chápe variabilitu
lingvistického znaku,
dokonce u
onomatopoických
výrazů.
Chápe význam slova
funkce.

Komunikace
 jazyk a jeho funkce
 text a promluva.
 verbální a neverbální
komunikace

Osobnostní a sociální
výchova (c, e)

Popis a úvaha o
různých druzích
běžných
komunikačních
znaků mezi
účastníky
komunikace.

Žák chápe pojem věta
a jeho charakteristiku.

Gramatická věta
 syntaktické funkce
 věty bez slovesa
 věty jednoduché a
souvětí

Úvaha a praktická
cvičení

Větné syntagma
 druhy větných
syntagmat
 syntagma může tvořit
součást jiného
syntagmatu
 monemy
 druhy monemů
 význam monemů

Klasifikace monémů
na m. lexikální,
gramatické a
morfémy
jednotlivých slov

Žák rozpoznává hlavní
prvky věty.
Rozlišuje větu
jednoduchou a souvětí.
Osvojí si pojmy větné
syntagma a rozliší
jeho druhy.
Chápe pojem moném,
rozpozná jeho
jednotlivé typy a
význam.







záměr komunikace
záměr komunikace a
gramatický význam
prvky potřebné ke
komunikaci v procesu
komunikace
znak a jeho druhy

Výměna informace
za použití
neverbálních,
vizuálních,
auditivních a
hmatových
prostředků.,
Vytváření sdělení
s různými
komunikativními
cíly a jejich
rozpoznání v dalších
sděleních.

Tvoření vět
jednoduchých a
souvětí
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Analyzuje slovo a
postupy, které jazyk
používá k jeho tvorbě.
Určuje nejběžnější
předpony a přípony,
jejich původ a
význam.
Chápe význam a
stylistickou hodnotu
hodnoticích morfémů.
8. Student se seznámí
s prvky, kt. tvoří
složená jména, naučí
se kde a jak použít
přízvuk a jak vytvořit
plurál.
Chápe význam zkratek
a zkratkových slov
v současné
španělštině.
Rozpoznává knižní
výrazy a neologismy,
které pronikly do
našeho jazyka.



slova s lexikálním a
gramatickým
významem









tvoření slov
derivační morfémy
některé přípony
hodnoticí morfémy
skladba
parasyntéza
skladba zkratkových
slov
akronymie.
lexikální výpůjčky.
knižní výrazy,
neologismy.

Žák rozeznává slovní
druhy.
Rozpozná rozdíl mezi
variabilními a
nevariabilními členy.
Pozná jejich význam.
Rozšiřuje své znalosti
týkající se rodu pod.
jména, jeho znaků,
jeho funkcí, shoda.
Uvědomuje si, že
jazyk může také
vykazovat znaky
diskriminace mezi
pohlavími.
Pozoruje a kriticky
posuzuje společenskou
funkci jazyka, vyhýbá
se předsudkům.
Zdokonaluje se v
poznání čísla
podstatných jmen,
jeho tvoření a
v rozpoznání jeho
významu.

Slovní druhy
 jméno a podstatné
jméno
 obecná a vlastní jména
 konkrétní a abstraktní
jména
 jména hromadná a
pomnožná
 jména počitatelná a
nepočitatelná
 rod pod. jména
 rod podstatných jmen
podle
sexuálních/asexuálních
prvků
 rod obecných
podstatných jmen
 epicena. (pod. jm.
obourodá)
 množné číslo vlastních
jmen





Multikulturní
výchova (a)

Osvojení a uvedení
do praxe teorie
pomocí cvičení
Vypracování
schémat s různými
druhy jmen, tvoření
rodu a čísla
španělských
podstatných jmen
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Žák rozliší formu,
funkci a význam
členů.
Rozlišuje formu a
použití determinantů:
ukazovacích,
přivlastňovacích,
neurčitých, číslovek a
distributivních
(rozlučovacích).
Seznamuje se
s adjektivy se stejnou
či dvěma koncovkami.
Osvojuje si druhy a
stupně kvalifikujícího
adjektiva.
Rozlišuje přídavná
jména specifikující a
vysvětlující.









Žák rozliší zájmena od
determinantů.
Aktualizuje své
vědomosti o
zájmenech
ukazovacích,
přivlastňovacích,
neurčitých, tázacích,
zvolacích a
číslovkách.
Analyzuje střední rod
některých zájmen.
Rozlišuje zájmena
osobní, zvratná,
vzájemná a jejich užití
a funkce.
Správně používá tvary
osobních zájmen:
leísmo, laísmo a
loísmo.

Cvičení.

Determinant a jeho
funkce
 vynechání
determinantu
 členy určité a neurčité
Zájmena
 ukazovací
 přivlastňovací
 neurčitá
Číslovky
Distributiva
Přídavné jméno
 přídavná jména
s jednou či dvěma
koncovkami

Schema klasifikace
determinantů.
Rozpoznání příd.
Jmen v psaném
textu.
Formální analýza
adjektivních
komponentů.

stupňování přídavných
jmen
superlativ
superlativ absolutní a
superlativ relativní.
stupeň srovnání.
přídavná jména
specifikující
přídavná jm.
vysvětlující
(explikativní)
epiteta.
Řešení vhodných
cvičení.

Zájmena
 zájmena a
determinanty
 zájmena středního
rodu








zájmena osobní
tvary osobních zájmen
leísmo, laísmo, loísmo
zájmena zvratná
zájmena vzájemná
(reciproční)
zájmena vztažná
použití vztažných
zájmen
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Klade zájmena na
správné místo ve větě.
Rozpoznává a správně
užívá vztažná zájmena
Žák identifikuje
flexivní morfemy
sloves.
Rozlišuje různé
nepravidelnosti sloves
v různých časech.
Pozná pravidelné a
nepravidelné tvary
sloves (osobní i
neosobní).
Minimalizuje chyby ve
slovesných tvarech.
Rozlišuje slovesné
způsoby na základě
postoje mluvčího
k výpovědi.
Rozpozná opisné
slovesné vazby.
Chápe pojem slovesná
kategorie a správně je
určuje.
Dodržuje shodu mezi
podmětem a
přísudkem.

Rozlišuje ohebné a
neohebné slovní
druhy.
Chápe funkci a
význam příslovcí,
správně užívá jejich
tvary.
Rozpoznává rozdíly
mezi příslovci a
řídícími slovesy,
pokud mají stejný tvar.
Určuje správně
předložka ovládá a
klasifikuje je.
Osvojí si předložkové
vazby se slovesy
podstatnými jmény,
příslovcí.

Sloveso
 časování a slovesný
způsob
 ohebné slovesné
morfémy
 slovesné kmeny
 slovesa pravidelná a
nepravidelná

















nepravidelná participia
běžné nepravidelnosti
způsob
opisné vazby
časy
přítomný čas
čas souminulý
minulý čas jednoduchý
minulý čas složený.
podmiňovací způsob
spojovací způsob
souminulý
slovesný rod
osoba a číslo
třetí osoba
změny slovesné osoby
neosobní tvary

Časování
pravidelných a
nepravidelných
sloves.
Analýza a
zdůvodnění užití
slovesných tvarů
Normy výslovnosti u
participia
Opakování časování
slovesných tvarů

Cvičení, jejich
následná oprava.

Neohebné slovní druhy
 Příslovce
 Příslovce množství
 Determinanty sloves
 Předložky
 Předložkové vazby
 Spojky
 Citoslovce

Klasifikace spojek..
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Rozšiřuje si poznatky
o spojkách (vět
souřadných i vět
vedlejších).
Chápe funkci
citoslovcí.
Žák rozlišuje
rozdílnosti diatopické
a diastatické.
Rozlišuje omezenou a
zpracovanou výpověď.
Analyzuje řeč mladých
lidí, kteří využívají
jiný jazykový registr.
Uvědomuje si
jazykovou
mnohostrannost.
Rozpozná jednotlivé
jazyky a dialekty
Španělska.
Seznamuje se s
původem a šířením
španělštiny.
Chápe koexistenci
jazyků jako součást
uměleckého a
kulturního dědictví
lidstva.

Jazykové vrstvy
 vrstvy podle
sociálního členění
 věta částečná, věta
kompletní.

Žák rozlišuje literární
texty od neliterárních,
prohlubuje si
vědomosti o lyrice,
epice a dramatu.
Definuje lyriku a její
rozdělení.
Definuje epiku (ve
verši i v próze).
Analyzuje vývoj
románu od 14. stol. po
současnost.

Literární žánr
 lyrika
 lyrický text ve verši
 lyrika v próze
 báseň
 óda a píseň
 další lyrické žánry
(elegie, ekloga, satira,
svatební píseň)
 epika
 povídka
 orientální tradice a
povídka
 novela
 epika v próze: román
 divadelní podžánry:
hry s biblickým















Multikulturní
výchova (c)

jazyk mladých lidí.
mnohojazyčnost ve
Španělsku.
poznatky o významu
jazyka a dialektů.
formování
románských jazyků.
Germáni, Arabové.
kastilština.
kastilské dialekty.
leónský dialekt.
aragónský dialekt.
galicijština.
katalánština.
baskičtina..
španělský jazyk v
|Americe.

Komparativní
analýza textů
v odlišných
jazykových
registrech.
Seznam slov a
výrazů typických pro
řeč mladých lidí.
Vytvoření vlastních
textů a použití
odlišných
jazykových registrů.

Recitace lyrických
textů.
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námětem,
autosacramental,
jednoaktovka, fraška
Žák chápe poetickou
funkci jazyka.
Rozpozná všeobecné
rysy, které odlišují
prózu od verše.
Poznává základní
metrické prvky:verš,
strofu, metrum, rým.
Vypracuje metrické
schéma v poezii.
Rozpoznává základní
umělecké prostředky
rétoricko-literárního
projevu.

Metrika ve španělštině
 verš, strofa, báseň
 délka veršů
 metrum veršů
 rým
 metrické schéma
 klasifikace strof
Umělecké prostředky
retoricko-literárního
projevu
 fonetické figury
 morfosyntaktické
figury
 lexikálně-sémantické
figury

Žák se seznamuje se
středověkou kulturou,
vlivem církve a
překladatelskou školou
v|Toledu.
Poznává a hodnotí
lyriku a prózu v tomto
období.
Rozpoznává jednotlivé
literární směry do 14.
století
Zařadí humanismus a
renesanci do
literárního kontextu.
Analyzuje vývoj lyriky
a vliv Petrarky a
Castigliona.
Zařadít dílo Garcilasa
do historickospolečenského
kontextu.
Analyzuje galicijskoportugalskou lyriku.
Seznamuje se
s prvními hrdinskými
zpěvy (Píseň o Cidovi)
Poznává „mester de
clerecía“ a autora
Gonzalo de Berceo

Středověká kultura
Renesance a
humanismus
Poezie 16. století
 moderní věk v Evropě
 Zlatý věk ve
Španělsku
 La Celestina: literární
transcendentnost
 Humanismus
 Petrarca a
„petrarchismus“
 Neoplatonismus
 Castiglione, Boscán a
garcilaso
 Umělecký ideál v díle
Garcilasa

Určování strof a
metrický rozbor
básní.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (d)

Čtení
s porozuměním a
nalýza použitých
stylistických prvků

dějepis

Diskuze: renesanční
a současný pohled na
svět

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (e)

Četba, komentáře a
řešení úkolů k textu
od Castigliona,
Boscána, Garcilasa
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Seznamuje se s dílem
El Conde Lucanor.
Identifikuje
humanistické prvky
v díle La Celestina

5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák si osvojuje formy a
nejdůležitější vedlejší
žánry středověké
poezie. Čte a
interpretuje básnické
texty středověku.
Rozlišuje nejdůležitější
vedlejší žánry lyrické
středověké poezie.
Interpretuje dvě
základní díla středověké
poezie: Coplas od Jorge
Manrique

Přechod k renesanci
I.
 lidová poezie a
vzdělanecká
poezie XV.století
Jorge Manrique
 vzdělanecká
poezie XV. století
 významní básníci
XV. století:
Marqués de
Santillana, Juan de
Mena a Jorge
Manrique

Žák chápe význam díla
autora Fernando de
Rojas.
Rozlišuje nejdůležitější
středověké vedlejší
žánry literatury fikce.
Seznamuje se se
základními tendencemi
prózy XV. století.
Čte a interpretuje
nejdůležitější části z La
Celestina

Přechod k renesanci
II.
 La Celestina
 středověké divadlo
do XV. století
Problémy spojené
s jeho studiem


Auto de los Reyes
Magos - základní
obsah a rysy.




divadlo XV. století
významné rysy a
autoři
divadelní dílo
autora Juan del
Encina





Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce
Četba a analýza
krátkých fragmentů
významných děl
středověké umělé
poezie - Mester de
clerecía
Četba, komentář a
osobní kritické
hodnocení jednoho
fragmentu z Coplas

Osobnostní a sociální
výchova (c)

La Celestina, od
Fernando de Rojas
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Expresivní četba
divadelních
fragmentů.
Interpretace
fragmentů
středověkého divadla
na základě
nastudovaných údajů
o mentalitě dané doby.
Četba a kritické
hodnocení textů z La
Celestina.
Odraz pohledu na svět
a lidskou bytost, který
skýtá dílo autora
Fernando de Rojas.
Úvod do komentáře a
analýzy divadelních
textů.
Tvorba krátkých
divadelních textů
podle literárních
středověkých modelů.

Žák definuje hlavní
rysy, směry a autory
španělské poezie
Zlatého věku.
Vyzná se v básnických
renesančních a
barokních textech,
interpretuje a analyzuje
jejich základní
charakteristiku.
Čte a komentuje
básnické texty
nejvýznačnějších autorů
XVI. a XVII. století,
zvládá je zařadit do
kontextu, ve kterém
byly vytvořeny.
Rozvíjí a zlepšuje
techniku komentáře
textů, četba a komentář
renesančních a
barokních básní

Renesance I.
Perarkova lyrika.
Garcilaso de la Vega
Poezie XVI.století.
Etapy a směry.
Prameny renesanční
poezie
Metrika renesanční
poezie.
Nejvýznamnější
básníci XVI.století:
Garcilaso de la Vega.

Identifikace vnitřní a
vnější struktury
básnického textu z
období Zlatého věku
Analýza básnického
jazyka veršovaných
renesančních a
barokních textů.
Osobní hodnocení
textů
nevýznamnějších
básníků Zlatého věku.

Čtení a komentování
básnických textů
nejvýznamnějších
autorů XVI. a XVII.
století - umístění jejich
textů do kontextu, ve
kterém byly vytvořeny.
Rozvíjet a zlepšovat
techniku komentáře
textů renesančních a
barokních básní.
Rozlišuje témata a styl
autorů fray Luis de
León a san Juan de la
Cruz.



Renesance II.
asketická a
mystická poezie.
Fray Luís de León
y San Juan de la
Cruz
poezie XVII.
století a její školy

Identifikace vnitřní a
vnější struktury
básnického textu z
období Zlatého věku.
Analýza básnického
jazyka renesančních a
barokních
veršovaných textů.
Osobní hodnocení
textů
nevýznamnějších
básníků Zlatého věku.

Žák poznává
nejdůležitější vedlejší
žánry prózy Zlatého
věku.
Čte a interpretuje
fragmenty prozaických
děl z období renesance
a baroka.
Dává do souvislosti
hlavní výpravná díla
XVI. a XVII. století.
Chápe význam díla El
Lazarillo de Tormes.

Renesance III.
 renesanční román.
El Lazarillo de
Tormes
 próza XVI. století:
rozvoj a
nejdůležitější
vedlejší žánry
 didaktická próza:
dialogy a úvahy.

Shrnutí a identifikace
hlavního tématu v
textech XVI. a XVII.
století.
Poznání vedlejšího
žánru, ke kterému
patří výpravný text z
období Zlatého věku a
analýza jeho hlavních
rysů.





fikční próza a její
formy v XVI.
století
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Spojuje různé výpravné
vedlejší žánry s jejich
historickým kontextem.



próza v XVII.
století:
nejvýznamnější
novinky a vedlejší
žánry



žertovný román
Lazarillo de
Tormes a Guzmán
de Alfarache.
krátký román


Čte a interpretuje
ukázky prozaických děl
z období renesance a
baroka.
Dává do souvislosti
hlavní výpravná díla
XVI. a XVII. století.
Chápe důležitost
výpravného díla autora
Miguel de Cervantes.

Cervantes a El
Quijote
 Miguel de
Cervantes - El
Quijote a
příkladné novely.
 výpravné dílo
autora Francisco
de Quevedo.
 próza autora
Baltasar Gracián

Žák poznává hlavní
rysy, směry a autory
španělské prózy z
období Zlatého věku.
Rozlišuje výpravné
renesanční a barokní
texty na základě
interpretace a analýzy
jejich základních
charakteristik.
Čte a komentuje
výpravné texty
nejvýznamnějších
autorů XVI. a XVII.
století, zařazuje je do
kontextu, ve kterém
byly vytvořeny.
Rozvíjí a zlepšuje
techniku komentáře
textů.

Baroko I
 kulteranismus a
konceptismus.
barokní próza. El
Buscón
 próza XVII. století
a její školy
 kulteranismus próza
 konceptismus próza. Francisco
de Quevedo
 výpravné dílo
autora Francisco
de Quevedo

Poznává hlavní rysy,
směry a autory
španělské poezie z
období Zlatého věku.
Rozlišuje básnické
renesanční a barokní
texty na základě
interpretace a analýzy

Barokní lyrika
 Góngora y
Quevedo
 lyrika XVII. století
a její školy
 kulteranismus –
lyrika.

Osobnostní a sociální
výchova (d)

Kritické osobní
hodnocení textů
vybraných z
nejvýznamnějších děl
XVI. a XVII.století
Zkoumání a
prohloubení
obvyklých témat a
motivů literatury z
Zlatého věku
Zdokonalení
komentáře
výpravných textů
Identifikace vnitřní a
vnější struktury
výpravného textu z
období Zlatého věku
Analýza výpravného
jazyka renesančních a
barokních textů.
Osobní hodnocení
textů
nejvýznamnějších
vypravěčů z období
Zlatého věku.
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jejich základních
charakteristik.
Čte a komentuje
básnické texty
nejvýznamnějších
autorů XVI. a XVII.
století, zařazuje je do
kontextu, ve kterém
byly vytvořeny.
Rozvíjí techniku
komentáře textů na
základě četby a
komentáře renesančních
a barokních básní.



Žák poznává
nejvýznačnější rysy
španělského divadla z
období Zlatého věku,
Seznamuje se s
nevýznačnějšími
divadelními formami
divadla XVI.století.
Analyzuje rysy nové
komedie ze XVII.století.
Poznává charakteristiky
barokního divadelního
představení. Identifikuje
prototypové postavy
nové komedie.
Seznamuje se s
hlavními dramaturgy
divadla z období
Zlatého věku.
Čte a analyzuje ukázky
z některých
nejdůležitějších
divadelních děl
XVII.století.

Divadlo - Lope de
Vega a Calderón de
la Barca
 španělské divadlo
XVI.století
 kroky autora Lope
de Rueda
 nová komedie
Lope de Vegy
 barokní divadelní
slavnost - dvory
komedie.
 postavy nové
komedie. El
gracioso –
Vtipálek.
 hlavní
dramaturgové
XVII. století:
Tirso de Molina,
Lope de Vega a
Calderón de la
Barca

Žák se orientuje
v jazykovém systému,
rozlišuje jednotlivé
jazykové vrstvy.

Diferenciace jazyka
 jazykové normy
 společenská
diferenciace
jazyka
 funkce jazyka.

Žák se orientuje
v různých
komunikačních
situacích.

Sémantické změny
 příčiny
sémantických
změn a faktorů
ovlivňujících
jazykový proces

konceptismus lyrika. Francisco
de Quevedo.

Analýza literárního
jazyka barokních
divadelních textů.
Četba a hodnocení
divadelních textů
autorů Lope de Vega
y Calderón de la
Barca.
Expresivní čtení
divadelních textů a
stylizace originálních
nárysů.
Prohloubení v
komentáři divadelních
textů.

Mediální výchova (c)

Analýza a četba
specifických příkladů.

Praktické příklady ze
skutečného života.
Dramatizace a
komentář teoretických
cvičení.
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Žák identifikuje a
rozlišuje jazykové
prostředkytypické pro
komunikaci v médiích.

Prostředky
komunikace
 zvláštnosti
jazykových
prostředků
ovlivňujících
komunikaci
 cizí slova

Žák tvoří věty tohoto
typu v závislosti na
jejich spojkách a jejich
jazykové funkci.

Vedlejší věty
přívlastkové
 užití
přívlastkových vět
v kontextu
 syntaktická
analýza

Žák tvoří věty tohoto
typu v závislosti na
jejich spojkách a jejich
jazykové funkci.

Vedlejší věty
předmětné
 užití předmětných
vět v kontextu
 syntaktická
analýza

Žák tvoří věty tohoto
typu v závislosti na
jejich spojkách a jejich
jazykové funkci.

Vedlejší věty
příslovečné
 užití příslovečných
vět v kontextu
 syntaktická
analýza

Žák tvoří podmínkové
věty s různými
podmínkovými
spojkami.

Vedlejší věty
podmínkové
 rozlišení
podmínkových vět
 správné užití a
tvoření podmínky
s použitím
adekvátních
spojek

Žák ovládá tvary
imperativu kladného i
záporného, je schopen
používat různé slovní
formy a jazykové obraty
vyjadřující rozkaz.

Rozkazovací způsob
 způsoby tvoření a
využití

Žák rozlišuje všechny
případy, ve kterých by
se měl použít spojovací
způsob v přítomném a
v předpřítomném času.

Konjunktiv I
 tvorba spojovacího
způsobu a jeho
vhodné použití v
jazykových
formách

Mediální výchova (d)

Četba a komentář
časopisů, novin a
textů z internetu,
stejně jako poslechy z
rozhlasu, reklamní
kompozice a televizní
reklamy.
Analýza a tvoření
zmíněných vět v
kontextu.

Gramatické vysvětlení
a praktické využití v
kontextu a volné
tvoření.
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Žák rozlišuje šechny
případy, ve kterých by
se měl použít spojovací
způsob
v souminulém a v
předminulém času.

Konjunktiv II
 tvorba spojovacího
způsobu a jeho
vhodné použití v
jazykových
formách

Žák tvoří správné
slovesné tvary a správně
je používá v jazykovém
kontextu.

Minulé časy
 tvoření a použití

Žák převádí řeč přímou
do nepřímé a naopak se
správným použitím
slovesných časů.

Nepřímá řeč

Žák rozeznává různé
typy jazykových
prostředků a správně je
používá při tvorbě
vlastních mluvených a
písemných projevů.

Jazykové prostředky

Žák ovládá jazykovou
normu a rozpoznává
chyby v nespisovném
jazyce, vyhýbá se jejich
použití. Je schopen
přizpůsobovat spisovný
a hovorový jazyk
konkrétní komunikační
situaci.

Hovorová a lidová
vrstva jazyka
 charakteristika
jednotlivých
vrstev

6.ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák vysvětlí pojem
Generace nebo
uskupení 27 s ohledem
na okolnosti, jež mu
daly název.
Vysvětlí historickospolečenské příčiny
změn v estetice se
zřetelem na básníky
generace 98 a hnutí
novecentismu.
Charakterizuje estetické
zásady, jež jsou

Hernández
Vliv básníků
Generace 1927

Osobnostní a sociální
výchova (c)

Četba a rozbor
vybraných děl
jednotlivých básníků
Generace 27 a to z
různých období jejich
tvorby.
Rozbor surrealistické
lyriky na základě
textů Rafaela
Albertiho a Garcii
Lorky.
Komentář textů autorů
této generace, rozbor
charakteristických
rysů estetiky, kterou
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společné básníkům
Generace 27.
Určuje lyrické prameny
španělské poezie a
jiných literatur, které
ovlivnily básníky této
generace.
Interpretuje dílo
básníků i prozaiků
Generace 27.
Uvědomuje si vliv
Generace 27 na
pozdější španělskou
básnickou tvorbu.
Žák chápe divadelní
text jako literární tvorbu
určenou pro veřejné
předvádění.
Uvědomuje si, jaký vliv
má názor diváka na
úspěch či neúspěch
divadelní hry.
Chápe obtížnost
dramatického žánru pro
zavádění technických
novinek.
Vysvětlí divadelní
směry, které měly
úspěch u diváků
v prvních letech 20.
století.
Charakterizuje
prostředky a témata,
které byly typické pro
komediální
kostumbristický žánr
doby.
Srovná a zhodnotí
pokusy o renovaci
divadelních technik
autorů generace 98 a
27.
Znát nejvýznamnější
divadelní hry autorů
generace 98, se
zvláštním důrazem na
Ramóna del ValleInclán.
Zná nejvýznamnější
divadelní hry autorů
generace 27, se
zvláštním důrazem na

vyznávají a těch, které
jsou typické pro
jednotlivé básníky.

Ústní a písemný
výklad divadelní
tvorby v období přes
občanskou válkou.
Vyhledávání
informací o autorech
divadelních her a
reprezentativních
dílech tohoto období
na základě tradičních i
nových pramenů.
Monografická práce
na téma týkající se
divadelní tvorby
vypracovaná ve
skupině nebo
individuálně
Literární komentář
dramatických textů
autorů tohoto období
(Valle- Inclán, García
Lorca).
Praktické ukázky
četby divadelních
textů v hodině.
Nastudování pasáží z
dramatické tvorby.
Shlédnutí některé
divadelní hry na videu
nebo její zfilmované
verze.
Kritický rozbor témat
a technik v rámci akce
Luces de Bohemia.

Obnova divadla:
Valle –Inclán a
García Lorca
Kulturní kontext doby
Divadelní tvorba ve
verši
Frašky a loutkové
divadlo
Inovační tendence v
divadelní tvorbě.
Divadlo Generace 98
Miguel de Unamuno,
Azorín a Ramón
María del ValleInclán.
Esperpentismus
Divadlo Generace 98:
Federico García Lorca
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dílo Federika Garcii
Lorky.
Čte a kriticky rozebírá
vybrané ukázky z děl
tohoto období.
Pojedná kriticky o
Luces de bohemia a hře
Dům doni Bernardy.
Žák se orientuje v
historickém rámci druhé
poloviny 20. století,
charakterizuje žánrové
proudy, autory a
nejvýznačnější díla
španělské lyriky jako
výrazu ducha doby,
v níž vznikala.
Určí básnické styly
španělské literatury a
její vývoj v druhé
polovině 20. století.
Znát osobní přínos
básnického díla autpra
Blas de Otero.
Začlení autory do
historického a
uměleckého kontextu
doby, v níž jejich díla
vzikala.
Čte a interpretuje
vybrané ukázky
z tvorby
nejvýznamnějších
představitelů španělské
lyriky druhé poloviny
20. století a to
rozdílného žánrového
zařazení.

Poezie po roce 1936
Blas de Otero
Rámcový obraz
druhé poloviny 20
století ve Španělsku a
na mezinárodní scéně.
Hlavní myšlenkové
směry a vědeckotechnický pokrok.
Obecná charakteristika
a nejvýznamnější
představitelé básnické
generace 1936
Panorama španělské
lyriky 40. let
arraigada poezie a ne
arraigada
Postismus a skupina
“Cántico”
Sociální poezie 50. let
Celaya, Blas de Otero
y José Hierro
Období, témata a
pozdější vliv poezie
básníka Blas de Otero.
Básnická generace
poloviny století
Poezie v 70. letech:
nejmladší básnická
generace

Určí obecné obecné
žánrové proudy a
nejvýznamnější díla
předních autorů
španělské prózy druhé
poloviny 20. století.
Charakterizuje
historický kontext doby,
ve které se

Španělský román v
období po roce 1936
Camilo José Cela a
Miguel Delibes
Historický rámec
španělské prózy druhé
poloviny 20. století.
Španělská próza
ve 40. letech Camilo
José
Cela, Miguel

Výchova
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Nástin historické
situace, tendence v
básnické tvorbě
lyrická díla
španělských autorů
druhé poloviny 20.
století.
Začlenění básnické
tvorby do doby svého
vzniku.
Četba a kritické
komentování
básnických textů
význačných autorů
tohoto období, se
zřetelem k dílu
básníka Blas de Otero.
Jazykový, metrický a
stylistický rozbor
reprezentativních
ukázek basnických
textů.
Zařazení básní do
směru, který
reprezentuje, podle
charakteristických
rysů díla.
Určení témat a
poetických motivů.
Úvaha o znázornění
života, zobrazeného v
basin.
Nástin historické
situace , literárních
směrů a
nejvýznamnějších
španělských prozaiků
a esejistů druhé
poloviny 20. století.
Četba a komentář
vybraných ukázek
španělské prózy druhé
poloviny 20. století.
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rozvíjí španělská próza
druhé poloviny 20.
století.
Čte a rozbírá vybrané
texty z děl předních
autorů španělské prózy
druhé poloviny 20.
století
Čte a interpretuje
ukázky z díla Úl a
Rodina Pascuala Duarta
od Cely a 5 hodin
s Mariem od Delibese.

Delibes, Carmen
Laforet
Španělská próza v
50. letech sociální
realismus
objektivističtí
představitelé
španělské prózy:
Rafael Sánchez
Ferlosio a Jesús
Fernández Santos
Představitelé
sociálního realismu:
Juan Goytisolo, Luis
Goytisolo, Juan
Marsé, Ana María
Matute a další.
Znovuzrození
románu
Španělská próza 70.
let

Chápe divadelní text
jako literární tvorbu
určenou pro veřejné
předvádění.
Vnímá, jaký vliv má
názor diváka na úspěch
či neúspěch divadelní
hry.
Chápe obtížnost
dramatického žánru pro
zavádění technických
novinek.
Definuje divadelní
směry, které měly
úspěch u diváků
v prvních letech po
občanské válce.
Určí a zhodnotí pokusy
sociálně angažovaného
divadla nových
dramatiků, zvláště
Buera Valleja.
Charakterizuje
jednotlivé etapy a
nejvýznamnější díla
Antonia Buera Valleja.
Vysvětlí pojem
absurdní divadlo.

Španělské divadlo po
roce 1936
Buero Vallejo a
Miguel Mihura
Kulturní kontext.
Komediální žánr
menšího významu
Žánr angažovaného
divadla: sociální
realismus.
Divadelní tvorba
Buera Valleja.
Absurdní divadlo
Miguela Mihury.

Určení tématu daného
textu v próze.
Určení strukturálních
prvků daného textu s
přihlédnutím k jeho
typologii: vypravěč,
postavy, děj, místo a
čas.
Lexikální rozbor.
Začlenění textu do
historického rámce a
literárního směru, jež
dílo reprezentuje a do
kterého patří.
Rozbor
vypravěčských
technik.

Osobnostní a sociální
výchova (d)
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Ústní a písemný
rozbor divadelní
tvorby v období po
skončení občanské
války.
Vyhledávání
informací o
autorech divadelních
her a
reprezentativních
dílech tohoto období
na základě tradičních i
nových pramenů.
Úvaha o sociální
funkci divadla.
Literární rozbor
dramatických textů
autorů toho období
(Antonia Buera
Valleja a Miguela
Mihury).
Nastudování některé
pasáže z těchto děl.
Shlédnutí některé
divadelní hry na videu
nebo její zfilmované
verze.
Kritická studie témat a
dramatických technik
děl Příběh jednoho

Čte a kriticky rozebírá
vybrané ukázky z děl
tohoto období.
Kriticky rozebere
vybrané pasáže z díla
Příběh jednoho
schodiště a Tres
sombrero de copa (Tři
klobouky) od Miguela
Minuty.

schodiště a Tres
sombreros de copa.

Charakterizuje obecné
žánrové proudy a
nejvýznamnější díla
předních
latinoamerických
autorů 20. století.
Čte a rozebere vybraná
díla předních
latinoamerických
prozaiků tohoto období.
Chápe, jaký význam má
tzv. latinoamerický
„boom“ pro vývoj
pozdějšího románu.
Popíše a charakterizuje
hlavní znaky magického
realismu a nádherné
skutečnosti.
Čte a rozebere ukázky
z díla Sto roků samoty
od Gabriela Garcii
Márqueze.

Latinskoamerická
próza 20. století
Gabriel García
Márquez
Současná
latinskoamerická
próza a její začlenění
do historického
kontextu..
Realistický román
první poloviny 20.
století
Magický realismus
Jorge Luis Borges,
Miguel Angel
Asturias, Alejo
Carpentier, Juan
Rulfo.
Pozdější autoři: Julio
Cortázar, Gabriel
García Márquez,
Mario Vargas Llosa

Nástin historické
situace, literárních
směrů a
nejvýznamnějších
autorů a děl
latinskoamerické
prózy 20. století.
Četba a rozbor
vybraných ukázek
latinskoamerické
prózy 20. století.
Tematický rozbor
daného textu.
Strukturální rozbor
daného textu s
přihlédnutím k jeho
typologii: vypravěč,
postavy, děj, místo a
čas
Lexikální rozbor.
Začlenění textu do
historického rámce a
literárního směru, jež
dílo reprezentuje a do
kterého patří
Rozbor vypravěčské
techniky autora.
Četba a rozbor (s
vedením) románu Sto
roků samoty od
Gabriela Garcii
Márqueze.
Strukturální a
tematický rozbor
novely Pedro Páramo
od Juana Rulfa

Charakterizuje
obecné žánrové
proudy a etapy
básnické

Latinskoamerická
poezie 20. století
Pablo Neruda

Nástin historické
situace, literárních
směrů a
nejvýznamnějších
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tvorby
nejvýznamnějších
latinoamerických
básníků 20. století.

Současná
latinoamerická poezie
a její začlenění do
historického rámce.

Čte a rozebere vybraná
básnická díla předních
latinoamerických autorů
20. století.

Jednotlivé etapy
vývoje
latinskoamerické
poezie 20. století.

Čte a interpretuje
ukázky
z nejvýznamnějších děl
Pabla Nerudy a to
z různých období jeho
tvorby.
Čte a interpretuje
literární jev
afrokubánské poezie,
obzvláště Nicolase
Guilléna.

Čistá poezie Gabriely
Mistral.
Afrokubánská poezie
Nicolase Guilléna.

autorů a děl
latinskoamerické
poezie 20. století
Četba a rozbor
vybraných textů
latinskoamerické
poezie 20. století
Tematický,
stylistický, metrický i
jazykový rozbor
básnických děl.
Kritický obsahový
rozbor vybraných
básní různých
žánrových proudů
tohoto období.

Milostná, politická a
avantgardní poezie
Pabla Nerudy.

Správné zasazení
básní do historického
a literárního rámce.
Určení strukturálních
prvků básnického díla.
Jazykový rozbor.
Vztah lyrického díla k
době vzniku a
literárnímu žánru, do
něhož se řadí.

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti řečových dovedností







rozumí hlavním myšlenkám autentického ústního projevu i psaného textu na běžné i složité
téma
je schopen vyhledávat v složitém textu týkajíciho se jak konkrétních, tak abstraktních témat
i odborně zaměřených témat
najde informace, myšlenky a názory v textech ze svého oboru a z okruhu svých zájmů
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviská jednotlivých mluvčích
odvodí význam neznámých slov na základe již osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov,
internacionalismů a kontextu
užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení (např. Scanning – globální čtení
a Skimming – selektivní čtení)
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využívá různé druhy slovníků, encyklopedie, informativní literaturu
je schopen porozumět aj literárnímu textu včetně poezie a také odbornému výkladu rozlišuje
jednotlivé rozdílnosti v přízvuku, zvycích, postojoch rodilých mluvčích, kedže má možnost
se sžít s kulturou hispanofónnych zemí na základě každodenného kontaktu s nimi
přijíma informace o životě hispanofónních zemích a jejich specifika

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti produktivních řečových dovedností












srozumitelně reprodukuje přečtený či vyslechnutý autentický text
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule
podrobně popíše události, své okolí, své zážitky, představy, své zájmy a činnosti s nimi souvisejíci
přednese souvislý referát, projev na dané téma
umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat,
sestaví ústně i písemně souvislý text, vyjádří stanovisko k aktuálním problémům
logicky a jasně strukturuje volný písemný projev, osobní i úřední dopis, napíše osnovu, rozvrhne téma, hlavní body a myšlenky
přizpůsobí formu a obsah pojevu pravděpodobnému čtenáři
samostatně zpracuje práci většího rozsahu ( referát, projekt, seminární práci) na základě studia materiálů v daném cizím jazyce
umí spontánně komunikovat s rodilým mluvčím na různé témata či už zaměřená na běžný
život nebo odbornou konverzaci
využívá výkladové, překladové a odborné slovníky

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti interaktivních řečových dovedností





vyjádří a obhájí své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a reaguje na podobná sdělení
komunikuje rychle, spontánně a usiluje o gramatickou správnost
reaguje adekvátně v různych situacích, užívá vhodné výrazy či je opisným vyjádřením nahradí
zahájí, zapojí se, vede a zakončí dialog/diskusi při rozhovoru s rodilými mluvčími

Absolvent dosáhne stupně C1 dle klasifikace jazyků v rámci SERR.
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Cizí jazyk (Anglický jazyk – zkratka A)
Časové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět anglický jazyk se realizuje v rámci vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace
jako další cizí jazyk ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného gymnázia v následující týdenní
hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:

2 hodiny
2 hodiny
4 hodiny
4 hodiny
4 hodiny
3 hodiny

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Po celou dobu studia výuka předmětu probíhá ve třídě rozdělené na dvě skupiny vzniklé na základě rozřazovacího testu.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Tento vyučovací předmět je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje
výuku anglického jazyka a konverzaci v anglickém jazyce. Anglický jazyk je vyučován jako další
cizí jazyk. Jeho hlavním cílem je rozvinutí komunikačních schopností a zvládnutí základních gramatických struktur, seznámit žáky s reáliemi a literaturou anglicky mluvících zemí. Jeho obsah je vymezen rámcovými osnovami a konkretizován v časových plánech pro jednotlivé ročníky. Všem průřezovým tématům (osobnostní a sociální výchově, výchově k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, multikulturní výchově, mediální a environmentální výchově ) je v předmětu anglický jazyk věnována pozornost ve všech ročnících.
Výuku doplňují konverzačními soutěže, projekty, exkurze, návštěvy filmových a divadelních
představení, vlastní divadelní představení, práce s internetem a v případě zájmu ze strany žáků a rodičů i poznávací a výměnné zájezdy.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu
dovést žáka k tomu, aby byl schopen kvalitní a úspěšné komunikace v běžných každodenních situacích
naučit žáka porozumět psaným textům a naučit jej sestavit gramaticky a formálně správně různá písemná
sdělení, vyjádřit a obhájit své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou formou
přesvědčit žáka o využitelnosti získaných znalostí a dovedností v praktickém životě i při dalším studiu
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu

Kompetence k učení
Učitel
vhodným způsobem motivuje žáky ke studiu a k celoživotnímu učení
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vede žáky k vyhledávání informací, jejich třídění, propojování a praktickému využívání
vede žáky k syntéze poznatků z různých vzdělávacích oblastí v samostatných projevech psaných i mluvených
vytváří v žácích schopnost samostatně posoudit vlastní pokrok, kriticky zhodnotit své výsledky a zamyslet
se nad způsobem odstranění nedostatků
zohledňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
zařazuje úkoly s krátkodobými i dlouhodobým i dlouhodobým časovým horizontem a důsledně vyžaduje
jejich plnění
umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce
vede žáky k plánování úkolů a postupů.

Kompetence k řešení problémů
Učitel
zařazuje problémové úkoly a úkoly podporující kreativitu
zadává úkoly, při nichž žáci kombinují informace z různých zdrojů
zařazuje metody, při nichž žáci docházejí samostatně k závěrům
vybízí žáky k formulaci otázek
vede žáky k vyjádření a obhájení vlastního názoru.

Kompetence komunikativní
Učitel
rozvíjí v žácích schopnost společenské konverzace
podněcuje žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
rozvíjí v žácích schopnost naslouchat, diskutovat, argumentovat
vytváří příležitost konfrontovat žáky s různými texty, záznamy, obrazovými materiály

Kompetence sociální a personální
Učitel
pracuje s žáky skupinově, umožňuje jim ztvárnění různých sociálních rolí
vyžaduje schopnost práce individuální i týmové
vede žáky k zhodnocení práce ostatních
vyzývá žáky ke spolupráci na tvorbě pracovní činnosti
vede žáky k přijímání zkušeností a argumentů druhých lidí
pomáhá v žácích vytvářet zdravé sebevědomí
vlastním chováním přispívá k utváření příjemné atmosféry a k upevňování dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanské
Učitel
vede žáky k vnímání odlišnosti lidského jedince i celých kultur
na základě vhodných textových či záznamových materiálů rozvíjí schopnost empatie a spoluzodpovědnosti, respektování zákonných i společenských norem
vštěpuje úctu ke kulturnímu a historickému dědictví vlastní země i jiných zemí
výběrem materiálů podněcuje vztah člověka k prostředí, uvádí příklady týkající se problematiky životního
prostředí a udržitelného rozvoje
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Kompetence pracovní
Učitel
vede žáky k analýze a zhodnocení znalostí a zkušeností z ostatních vzdělávacích oborů, které jim pomohou
v rozhodování o budoucí profesní orientaci.

Kompetence k podnikavosti
Učitel
pomáhá žákům řízenou diskusí a analýzou autentických materiálů orientovat se v realitě tržního prostředí
Rámcové osnovy

Vzhledem k tomu, že při výuce druhého cizího jazyka je třeba brát v úvahu některé jevy, které
specifičnost tohoto předmětu přináší (různá jazyková úroveň žáků v daném jazyce, různá úroveň a
kvalita učebnic, osobní přístup vyučujícího), nesestavila předmětová komise anglického jazyka závazné učební osnovy pro jednotlivé ročníky, ale pouze rámcové osnovy s obsahem a rozsahem učiva,
které žák na konci studia musí zvládnout s tím, že pokročilejší skupina bude směřovat k úrovni B2
(SERRJ) a méně pokročilá skupina k úrovni B1. Není tedy přesně stanoveno, ve kterém konkrétním
ročníku se dané učivo musí probrat. Rámcové učební osnovy budou podrobně rozpracovány v časových plánech jednotlivých vyučujících pro konkrétní třídy (skupiny) a použité učebnicové soubor

Učební osnovy
1. AŽ 6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

Průřezová témata

Čtení

Pokyny pro výuku,
užití učebnice a
výkladového slovníku

Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech

Žák zvládá četbu jednoduchých upravených textů
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Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Situační rozhovory
Zdvořilostní fráze
Diskuse

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

Průřezová témata

a přiměřeně náročných
autentických, tj. neupravených textů.

Přátelé, domov

Osobnostní a sociální
výchova

Ústní projev
Žák se domluví v základních
životních situacích, např. na
téma home, travelling, shopping, school, hobbies, friends, what happened.

Žák umí jednoduché definice
anglických slov.

Denní program (dny,
rodina)
Multikulturní výchova
Environmentální
chova

Mluvnice


přítomný čas
prostý
there is /there are



přivlastňovací
zájmena



pítomný čas
průběhový

český jazyk a
literatura

přítomný čas
průběhový vs.
prostý

Cestování (měsíce,
suvenýry, prázdniny,
mezinárodní výrazy)

Žák pracuje s výkladovým
slovníkem.

vý-

přírodopis

Žák ovládá pravopis v osvojené slovní zásobě, psaní velkých písmen.

Žák vyhledává potřebné
informace v textu; pracuje s
časovým limitem při čtení –
procvičování různých metod
rychlého čtení.

Audioposlechy

zeměpis

Vesnice a město

Čtení

Video

dějepis

Psaný projev

Žák píše jednoduchá sdělení,
např. pohled, popis bytu či
domu, příhoda aj.

Písně

další cizí jazyk





Žák ovládá pořádek slov ve
větě.

Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Dialogy s cílem
dozvědět se směr
cesty
Instrukce
Žádost o povolení

Historie (významné
postavy, životopis)

Scénky

Mluvnice


minulý čas prostý
a průběhový



nepravidelná
slovesa

Dotazníky

Jídlo
(zdravý a nezdravý
styl života)

Recepty
Prezentace

Sport (části těla)

Poslechy

Mluvnice


Převyprávění již
slyšeného

počitatelná a
nepočitatelná
podst. jména
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)


Psaný projev
Žák vyjadřuje vlastní názor,
převypráví přečtený nebo
slyšený příběh vlastními slovy,
vyhledá vlastní chyby ve
vytvořeném textu.
Žák umí napsat jednoduchý
příběh.

Ústní projev
Žák umí vyjadřovat realitu a
hypotetické situace.
Žák si osvojuje lexikální
prostředky pro zdvořilé
oslovení, přání, mluvení
o budoucnosti; orientuje se v
časových rovinách při
vypravování příběhu, obsahu
filmu nebo knihy.

Poslech
Žák rozvíjí schopnost rozumět
a efektivně zpracovat slyšenou
informaci.

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

modální slovesa

Britská a americká
literatura

Audioknihy

Reálie
(svátky, zeměpis)

Vypravování
o historii

Mluvnice

Referáty



frázová slovesa



pravidelná a
nepravidelná
slovesa

Na prázdninách
(místa, způsob trávení
prázdnin)

Recenze

Dopis kamarádovi
Skupinová práce

Kultura (země a
národnosti)
Mluvnice


budoucí čas
pomocí going to a
will



slovesa
smyslového
vnímání
Charakteristika
spolužáka

Image
(oblečení, móda,
fyzický vzhled)

Životopis

Celebrity (profese)

Čtení

Mluvnice

Žák umí vyhledat důležité
informace v textu; odhadne
význam neznámých slov
z kontextu.



pořadí adjektiv

Žák procvičuje rychlé čtení.
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

Ústní projev

Společnost a její
problémy

Žák rozlišuje roviny
mluveného jazyka (formální a
neformální); umí obhájit
vlastní názor v diskusi
(vysvětlení, argumentování,
přesvědčování aj.).

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Tematické otázky
Práce ve skupině

Dobrovolnictví
(dobrovolnické
aktivity, práce pro
charitu, historie
organizací)

Psaný projev

Mluvnice

Žák formuluje složitější
souvětí; využívá různé druhy
vět v psaných projevech.



slovesa vyjadřující
volbu, preference



trpný rod

Čtení

Nakupování
(nakupování oblečení,
ceny, míry, druhy
obchodů)

Svět práce

Peníze
(materiální svět,
nakupování, měny,
reklama)

Fotoprezentace

Žák umí číst autentické, tj.
neupravené texty; vyhledá
potřebné informace v textu.
Poslech
Žák porozumí a efektivně
zpracuje slyšenou informaci.

Videa
Diskuse

Mluvnice


vyjadřování
množství



budoucí čas



předpověď
pomocí will a
going to

 záměr, úmysl a
oficiální dohoda
v budoucnosti
 will pro náhlé
rozhodnutí
Psaný projev
Žák umí vyjádřit vlastní názor,
převyprávět přečtený nebo
slyšený příběh vlastními slovy.

Počítače (hardware,
software, využití pro
hendikepované)
Vesmír
(meziplanetární
cestování, planety,
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Rozhovory ve
dvojici
Prezentace z dějin
kosmonautiky

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

Žák vyhledá vlastní chyby ve
vytvořeném textu.

mimozemské
civilizace, sci-fi)

Ústní projev

Kybernetika
(internet, virtuální
realita, média)

Žák umí vyjádřit realitu a
hypotetické situace.

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Sci-fi – oblíbení
autoři, filmy

Mluvnice

Psaný projev
Žák umí napsat jednoduchý
text (příběh, jednoduchý popis
běžných životních jevů, formální dopis, jednoduchou
úvahu).



podmiňovací
způsob



nultý, první a
druhý kondicionál
Pozvánka na
večírek/oslavu

Hrdinové
(ve filmech a
skutečném životě,
sportovní hvězdy,
bojovníci za práva)

Životopis – ústní
prezentace

Oslavy
(večírky, svatby,
svátky, státní svátky)
Mluvnice


časové věty –
souslednost
časová



předložky místní a
časové



vztažné věty

Psaný projev

Příroda

Prezentace

Žák umí vysvětlit cestu podle
zeměpisného plánku, návod.

(oblíbená zvířata)

Filmy o přírodě

Žák umí vytvořit zprávu,
pozvání, dopis formální a
neformální.
Ústní projev
Žák se zdokonaluje ve
schopnosti vést plynulý
rozhovor na libovolné téma,

Ukázky obrazů

Rytmus
(koncerty, tanec,
hudba, společenský
život, večírky)
Styl
(umění, architektura,
umělecký styl, sloh)
Mluvnice

84

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

podat informace nebo vysvětlit
funkci nějakého systému.



Psaný projev

Záhada – detektivní
příběh

Žák umí sestavit vlastní
detektivní příběh.

Ústní projev
Žák dokáže nahlásit ztrátu
věci na policejní stanici.

Psaný projev
Žák umí popsat osobnost a
také porovnat dva odlišné
charakterové typy.

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

trpný rod
v různých časech

Plánek domu
k doplnění situace a
vyřešení případu

Kriminalita,
negativní jevy ve
společnosti
Mluvnice


předminulý čas,
souslednost
časová



spekulativní
modály

Osobnost – popis
charakteru a
vlastností

video

Bohatství a chudoba
– hodnota a cena
Mluvnice

Ústní projev



Žák se umí vyjádřit o
hodnotách v životě, zdůvodnit
v čem je důležité/nedůležité
umět se svým bohatstvím
rozdělit s jinými lidmi.

předpřítomný
prostý a
průběhový



předminulý prostý
a průběhový

Psaný projev
Žák umí napsat esej o tom, zda
je snazší být dospělý nebo
adolescent.
Žák dokáže sestavit dopis, ve
kterém si stěžuje úřední osobě
na negativní jevy v jeho okolí.

Generační předěl –
stárnoucí populace,
soužití v rodině

Video o
prezidentském
volebním systému
v USA

Svět politiky –
volební systém,
náboženské rozdíly,
svoboda projevu

Cloze test o
Washingtonu DC

Mluvnice
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

Ústní projev



otázky přímé a
nepřímé



otázky podmětné
a předmětné



porovnávání



pravděpodobnost



předbudoucí a
budoucí
průběhový čas

Žák umí vystihnout podstatu
ze zadaných informací
týkajících se politického
života, volebních systémů.

Psaný projev
Žák umí popsat konkrétní
místo spojené se stravováním.
Žák zvládne použít trpný rod
při popisu vzniku různých
vynálezů, strojů...

Ústní projev
Žák pohovoří o svých
preferencích ohledně jídla a
pití.

Psaný projev
Žák dokáže zhodnoti, jaký
druh médií ve svém životě
nejvíce využívá a zmíní také
negativa daného druhu.
Žák napíše recenzi filmu,
který nedávno viděl a který ho
zaujal.

Ústní projev

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Dokumenty o
významných
osobnostech +
projev

Recept na jídlo –
popis, video

Moderní
technologie,
jednoduché stroje,
kyberšikana
Chuť a vkus – jídlo,
nápoje, stravovací
návyky

Video z historie
vynálezů

Mluvnice


trpný rod
v různých časech



náročnější větné
konstrukce
s trpným rodem

Komunikace –
zprávy, pošta, média
Naše planeta –
globální oteplování,
hlad, znečišťování
vesmíru
Mluvnice


komentovaný
proslov



slovesa určená ke
komentování
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Video dokumenty

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva
(tematické okruhy,
mluvnice)

Žák pohovoří o vizi do
budoucna ohledně toho, jak
řešit zmiňované problémy naší
planety



modální slovesa o
schopnostech
v různých časech



vztažné věty volné
a těsné

Psaný projev

Omyly a chyby –
etické problémy
spojené s používáním
moderních
technologií

Žák umí napsat příběh na
zadané téma, kde hlavní
zápletku tvoří omyl, který
způsobil i nečekané rozuzlení.

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Sporty – peníze ve
sportu, jak se
zdokonalovat
Ústní projev
Žák umí popsat /sportovní /
událost případně fotku
vyjadřující zajímavý okamžik.

Metody a formy
práce

Video

Prezentace o
modernich
technologiích

Mluvnice


hypotetické
mluvení o
minulosti



smíšené
kondicionály



přidání důrazu ve
větě

Profil absolventa 6letého gymnázia
Žák:





bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika), rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty
rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat
umí napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.
dokáže hovořit tak, že jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné variace angličtiny).



je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata

Žák dosáhne úrovně B2 dle klasifikace jazykových kompetencí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
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Název vyučovacího předmětu: matematika (zkratka M)
Časové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného gymnázia v následující týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:

3 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
4 hodin
5 hodin
4 hodiny

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět vyučuje převážně v celé nedělené třídě. V prvním a v druhém ročníku vyučuje matematiku český učitel v českém jazyce, jedna hodina týdně se dělí
na dvě skupiny a je věnována procvičování učiva nebo výkladu obtížnější látky. Od třetího ročníku
je předmět vyučován ve španělském jazyce. V pátém ročníku se ve výuce střídá český učitel se španělským vyučujícím.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

V předmětu je kladen důraz především na rozvíjení kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních kompetencí a kompetencí sociálních a personálních.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu:

osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňování na
základě poznávání jejich charakteristických vlastností
analyzování problému a vytváření návrhu řešení, volba vhodného postupu při řešení úloh,
vyhodnocování správného výsledku vzhledem k zadaným podmínkám
rozvoj logického myšlení a úsudku, vytváření hypotéz na základě zkušeností, jejich ověřování nebo
vyvracení
pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva a aplikace matematických poznatků
v dalších vzdělávacích oblastech
využívání moderních technologií k efektivnímu řešení a prezentaci výsledků
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel
vhodně motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k učení
umožňuje žákům vyzkoušet různé metody a formy učení: studium jednoduchého matematického
textu, nastudování řešených příkladů, vyhledání informací v tištěné i elektronické podobě, získání
souboru dat pro další zpracování
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poskytuje žákům prostor k tomu, aby sami hodnotili efektivitu zvoleného učebního postupu
zařazuje problémové úlohy, při jejichž řešení žáci spolupracují
vede žáky k vyhledávání a třídění informací
pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak najít cestu ke správnému řešení
poskytuje ve výuce prostor pro sebeevaluaci a vzájemnou evaluaci žáků
Kompetence k řešení problémů
Učitel
zadává problémové úkoly
přechází důsledně při řešení problémů od jednoduššího ke složitějšímu
rozvíjí žákovu schopnost rozpoznat podstatu problému
podporuje logické, empirické i heuristické postup při řešení
zařazuje skupinovou a projektovou práci
Kompetence komunikativní
Učitel
dbá na používání odborné terminologie a kultivovanost veřejného projevu žáků
podporuje komunikaci žáků při řešení problémů ve skupině
umožňuje žákům, aby mohli vyjadřovat a obhajovat své názory
rozvíjí schopnost žáků aktivně naslouchat druhým
vyžaduje komentář při řešení úlohy: čtení zadání, porozumění textu, matematizace, matematické
řešení, posouzení reálnosti výsledku, odpověď
Kompetence sociální a personální
Učitel
respektuje individuální možnosti žáků a jejich diferencované výkony
podporuje individuální schopnosti žáků a umožňuje jejich rozvoj
podporuje práci v týmu, při které žáci uplatňují své individuální schopnosti, dovednosti a znalosti,
učí se toleranci k jiným názorům, spolupráci a respektovat jeden druhého
podílí se spolu s žáky na utváření příjemné atmosféry ve třídě
Kompetence občanské
Učitel
motivuje svou důsledností žáky k zodpovědnému plnění uložených úkolů
vlastním jednáním motivuje žáky k dodržování stanovených pravidel
ve výuce reflektuje na události společenského dění
zařazuje řešení matematických úloh propojených s reálným životem, ekologickou tématikou a
přírodním děním
Kompetence k podnikavosti
Učitel
vede žáky k vyhodnocování informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech v oboru
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Učební osnovy
1.ROČNÍK
Očekávané

výstupy

Obsah učiva

směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák provádí základní
operace se zlomky a
procenty.
Ovládá pravidla
rýsování obrazů
v souměrnostech.
Žák využívá při řešení
slovních úloh přímou a
nepřímou úměrnost a
trojčlenku.

Shrnutí učiva

Osobnostní a sociální




zlomky, procenta
souměrnosti

výchova (a, b, e)



úměrnosti

Žák provádí základní
operace s mocninami a
odmocninami.

Druhá mocnina a

Metody a formy
práce

odmocnina


Žák využívá
Pythagorovu větu při
úlohách v rovině i
v prostoru.
Žák rozlišuje kružnici a
kruh i jejich části
Porovná vzájemnou
polohu kružnic a přímky
a dvou kružnic.
Používá Thaletovu
kružnici k sestrojení
pravého úhlu.
Vypočítá pomocí vzorců
obvod a obsah kružnice
i kruhu a jejich částí.
Žák pozná válec,
pomocí vzorců vypočítá
jeho povrch a objem.
Žák chápe a umí
používat pojem
proměnná, hodnota
výrazu.

druhá mocnina a
odmocnina
Pythagorova věta


její algebraický a
geometrický
význam
Kružnice, kruh

Rozhovor
Skupinová práce
Samostatná práce
Pracovní listy
„Hříčky“
kooperace,
komunikace (práce
na společném úkolu,
prezentace získaných
informací)



kružnice, kruh a
jejich části
 kružnice a
přímka
 dvě kružnice
 Thaletova
kružnice
 délka kružnice,
obsah kruhu
Válec
 povrch
 objem
Algebraické výrazy


fyzika (řešení úloh)

číselné výrazy
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Provádí základní
matematické operace
s mnohočleny,
vytýkáním před závorku
a pomocí vzorců
upravuje na součin.

Žák provádí základní
operace s mocninami
vyššího stupně.



výrazy
s proměnnými
 +, – a ×
mnohočlenů
 vytýkání před
závorku
 vzorce
Mocniny



definice mocniny
operace s
mocninami
Žák řeší lineární rovnice Lineární rovnice
a používá je k řešení
slovních úloh.
Vyjádří neznámou ze
vzorce.

Žák provádí,
zaznamenává a
vyhodnocuje
jednoduché statistické
šetření.
Čte a vytváří různé typy
diagramů.

Žák ovládá základní
pravidla přesného
rýsování, provádí rozbor
konstrukční úlohy, zápis
postupu a konstrukci.
Využívá množiny bodů
daných vlastností
k řešení konstrukčních
úloh




rovnost a rovnice
ekvivalentní
úpravy rovnic
 slovní úlohy
řešené rovnicemi
 výpočet neznámé
ze vzorce
 úlohy o pohybu
Základy statistiky


statistický
soubor, jednotka,
znak
 absolutní a
relativní četnost
znaku
 aritmetický
průměr
 modus, medián
 diagramy
Konstrukční úlohy






základní pravidla
přesného
rýsování
základní
konstrukce
množiny bodů
daných vlastností
konstrukce
trojúhelníku

zeměpis, fyzika
(využití zápisu a.10n)

fyzika (vyjádření
neznámé ze vzorce,
řešení úloh)

Frontální výuka
Rozhovor
Skupinová práce
Samostatná práce

fyzika (teplota,
zpracování
naměřených hodnot,
výpočet aritmetického
průměru)
Mediální výchova (a,
b, e)
Osobnostní a sociální
výchova (a, b, e)

Prezentace
statistického šetření

osobnostní a sociální
výchova (a, b, e)
chemie (prostorové
tvary molekul,
modelování, práce
s laboratorní
technikou)
fyzika, biologie

Kooperace,
komunikace (práce
na společném úkolu,
prezentace získaných
informací
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2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák provádí rozbor
konstrukční úlohy, zápis
postupu a konstrukci.
Využívá množiny bodů
daných vlastností
k řešení konstrukčních
úloh

Konstrukční úlohy

osobnostní a sociální
výchova (a, b, e)
chemie (prostorové
tvary molekul,
modelování, práce
s laboratorní
technikou)
fyzika, biologie

Frontální výuka
Rozhovor
Skupinová práce
Samostatná práce

Žák zjednodušuje
lomené výrazy, provádí
základní matematické
operace s lomenými
výrazy.




konstrukce
trojúhelníku
konstrukce
čtyřúhelníku
Lomené výrazy








Kooperace,
komunikace (práce na
společném úkolu,
prezentace získaných
informací)

lomený výraz
krácení a
rozšiřování
lomeného výrazu
definiční obor
výrazu
+, –, × a :
lomených výrazů
složený lomený
výraz
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Žák provádí základní
ekvivalentní úpravy
rovnic. Umí řešit dané
typy rovnic.Řeší slovní
úlohy z praktického
života.

Rovnice a jejich soustavy












rovnice a jejich
úpravy
rovnice
s neznámou ve
jmenovateli
rovnice s více
neznámými
soustavy rovnic
s více
neznámými
slovní úlohy
řešené pomocí
rovnic a soustav
rovnic
slovní úlohy o
směsích
slovní úlohy o
společné práci
slovní úlohy o
pohybu

Žák vysvětlí pojem
funkce jako závislosti
dvou veličin.
Rozliší jednotlivé druhy
závislostí, umí je popsat
jednoduchými předpisy,
sestrojit grafy a určit
jejich základní
vlastnosti. Využívá
znalostí funkcí při
řešení slovních úloh.

Funkce
 pojem funkce
 lineární funkce
 kvadratická funkce
 funkce nepřímá
úměrnost

Žák popíše a určí
podobné útvary
(trojúhelníky). Užívá
podobnosti a
goniometrických funkcí
při řešení úloh z praxe.

Podobnost útvarů
 podobnost útvarů
 podobnost
trojúhelníků


užití podobnosti
v praktických
úlohách



goniometrické
funkce ostrého
úhlu a vztahy mezi
nimi



řešení úloh
s užitím

fyzika (vektorové
veličiny, skládání sil,
práce)
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goniometrických
funkcí
Žák načrtne jehlan,
kužel, kouli. Vypočítá
povrch a objem jehlanu,
kužele a koule. Řeší
úlohy z praxe.

Žák používá základní
pojmy z finanční
matematiky. Řeší úlohy
z praxe. Umí získat a
vyhodnotit informace o
finančních produktech.

Jehlany a kužely





jehlany
kužely
koule
řešení úloh z praxe
Finanční matematika




fyzika (objemy těles
pro výpočet hustoty)

Tvorba modelů těles

Mediální výchova (a,
b)

úrok, jistina
úroková doba,
úroková míra
jednoduché a
složené
úrokování

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák načrtne jehlan,
kužel, kouli.
Vypočítá povrch a
objem jehlanu, kužele
a koule. Řeší úlohy
z praxe.

Stereometrie

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)
český jazyk, cizí
jazyk,
společenskovědní
obory

Společné
„objevování“
Rozhovor
Pracovní listy
kooperace,
komunikace (práce
na společném
úkolu,

fyzika, přírodní vědy

Samostatná práce
Práce s textem
Práce ve dvojicích

fyzika, přírodní vědy,
IVT

Skupinová práce

Žák využívá znalostí
číselných oborů
Dokáže aplikovat
znalosti na
množinové operace.

Žák navazuje na
poznatky ze ZŠ a
rozšiřuje je.



volné
rovnoběžné
promítání



polohové
vlastnosti



metrické
vlastnosti

 povrchy a objemy těles.
Číselné obory


zavedení oborů
a jejich axiomů



počítání
s racionálními
čísly

Rovnice a jejich řešení
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„Hříčky“, hry,
soutěže
Žák rozlišuje typy
Algebraické výrazy
algebraických výrazů.
 proměnná, definiční obor
Aplikuje distributivní
 mnohočleny a operace
zákon a algebraické
s nimi
vzorce při rozkladu
mnohočlenů na
 rozklad mnohočlenu na
součin.
součin

fyzika, IVT, přírodní
vědy

Žák je schopen bez
potíží upravit
jednoduché lomené
výrazy.
Chápe význam
podmínek při
úpravách lomených
výrazů.
Žák ovládá početní
operace s lomenými
výrazy.

fyzika, IVT, přírodní
vědy

Algebraické výrazy


lomené výrazy
a operace s nimi

Žák je schopen bez
obtíží vyřešit
jednoduché rovnice.
Znalosti a dovednosti
aplikuje na další typy
úloh.
Vnímá souvislost
grafického a
algebraického řešení.
Žák dokáže vhodně
upravit rovnici.
Chápe význam
ekvivalentní a
neekvivalentní
úpravy a význam
zkoušky.

Algebraické rovnice

Žák je schopen bez
obtíží vyřešit
jednoduché soustavy.
Znalosti a dovednosti
aplikuje na další typy
úloh.
Vnímá souvislost
grafického a
algebraického řešení.

Soustavy rovnic
Rovnice se dvěma a
třemi neznámými.

Žák navazuje na
poznatky a rozšiřuje
je.






lineární,
kvadratické a
rovnice vyšších
řádů



Iracionální
rovnice a
nerovnice



rovnice s
absolutní
hodnotou

fyzika, IVT, zeměpis,
přírodní vědy

fyzika, IVT, zeměpis,
přírodní vědy

Rovnice s absolutní
hodnotou

fyzika, chemie,
biologie, zeměpis,
společenské vědy

Funkce


pojem, vlastnosti,
lineární funkce,
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Chápe funkční
závislost danou
vzorcem, tabulkou,
grafem i slovní
interpretací, rozlišuje
typy funkcí.
Rozumí a rozlišuje
postavení nezávisle
proměnné v zadání
funkce.
Žák je schopen bez
obtíží vyřešit
jednoduché
nerovnice.
Znalosti a dovednosti
aplikuje na další typy
úloh.
Vnímá souvislost
grafického a
algebraického řešení.

s absolutní
hodnotou


kvadratická funkce,
lineární lomená
funkce



grafické řešení
rovnic a jejich
soustav

Nerovnice


lineární



kvadratické



grafické řešení
nerovnic a jejich
soustav

fyzika, IVT, zeměpis,
přírodní vědy

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Žák
transformuje
představu
goniometrické
funkce ostrého
úhlu na funkci
reálného čísla a
aplikuje na
grafické
znázornění.
Aplikuje znalosti a
dovednosti na řešení slovních úloh
z praxe.

Obsah učiva

Průřezová
témata

Metody
a formy práce

Mezipředmětové
vztahy

Trigonometrie








úhly
stupňová a oblouková míra
základní velikost
úhlů
operace s úhly
goniometrické
funkce
úhly v
trojúhelníku
trigonometrické
věty
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Osobnostní a
sociální
výchova
fyzika,
deskriptivní
geometrie
zeměpis,
dějepis

Důraz na správné
matematické
vyjadřování a
matematickou
symboliku.
Užití
matematických
programů a
aplikací
(Geogebra,
Derive,
Techambition…).
Ověřování
dovedností a
znalostí žáků.
Poskytování
zpětné vazby
žákům.
Práce s chybou.

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Žák dovede užít
pojmy: vektor,
souřadnice a velikost
vektoru, provádět
operace s vektory.

Obsah učiva

Vektory v rovině






operace s vektory
a jejich znázornění
lineární kombinace vektorů
vektor a báze
skalární součin
odchylka vektorů

Analytická geometrie
v rovině




Užívá různé způsoby
analytického vyjádření přímky v rovině
a řeší analyticky polohové a metrické
úlohy.
Žák navazuje na ponatky a rozšiřuje je.
Chápe funkční závislost danou vzorcem,
tabulkou, grafem i
slovní interpretací,
rozlišuje typy funkcí.
Rozumí a rozlišuje
postavení nezávisle
proměnné v zadání
funkce.
Dokáže určit limity
funkcí podle grafu
funkcí a spočítat limity a určit spojitost
elementárních funkcí

Metody
a formy práce

Mezipředmětové
vztahy

Užívá různé způsoby
analytického vyjádření
přímky v rovině a řeší
analyticky polohové a
metrické úlohy.

Dovede užít
pojmy: vektor,
souřadnice a
velikost vektoru,
provádět operace
s vektory.

Průřezová
témata



analytické vyjádření přímky v rovině
polohové a metrické úlohy
vzájemná poloha
bodu a přímky

.
Funkce




vlastnosti a průběh funkcí
limity funkce a
body nespojitosti
asymptoty

97

Osobnostní a
sociální
výchova
deskriptivní
geometrie,
fyzika

Osobnostní a
sociální
výchova
deskriptivní
geometrie,
fyzika

Osobnostní a
sociální
výchova
deskriptivní
geometrie,
fyzika
zeměpis

Rozhovor,
skupinová práce,
samostatná
práce, práce ve
dvojicích.
Frontální
procvičování,
individuální
opakování.

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová
témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák chápe a dokáže
určit vlastnosti dané
funkce.
Umí vysvětlit význam derivace, dovede počítat derivace
a interpretovat výsledky v soustavě
souřadnic.
Užívá derivace k vyšetřování průběhu
funkcí.

Grafické vyjádření funkcí

Žák chápe vztah
mezi exponenciální a
logaritmickou funkcí
Umí rozeznat funkce
navzájem inverzní a
dokáže vyjádřit
k dané funkci její inverzní funkci

Exponenciální a
logaritmická funkce
 logaritmus

Navazuje na
poznatky o
funkcích a
rozšiřuje je.
Představu
goniometrické
funkce ostrého
úhlu žák
transformuje na
funkci reálného
čísla a aplikuje na
grafické
znázornění.
Řeší goniometrické
rovnice, rozumí
řešení s periodou.

Metody
a formy práce



užití derivace k vyšetření průběhu
funkce (polynomické,…)

Osobnostní a
sociální
výchova
deskriptivní
geometrie,
fyzika

Goniometrické funkce



Osobnostní a
sociální
výchova
deskriptivní
geometrie,
fyzika

goniometrické funkce
řešení goniometrických rovnic a nerovnic

Aplikuje znalosti a
dovednosti na řešení
úloh z praxe.
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Osobnostní a
sociální
výchova
deskriptivní
geometrie,
fyzika
zeměpis

.

5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák zformuluje výrok, určí
jeho pravdivostní hodnotu,
zneguje ho.
Využívá výrokové formule
pro negace složených
výroků.
Rozhoduje o správnosti
úsudku.

Výroková logika - česky
 výroky a jejich negace
 složené výroky
 tabulka pravdivostních
hodnot

Osobnostní a
sociální výchova (a,
b, c, d, e)
český jazyk, cizí
jazyk,
společenskovědní
obory

Společné
„objevování“
Rozhovor
Práce s textem
Práce ve dvojicích
Pracovní listy

Žák zná vlastnosti
rovinných geometrických
útvarů, rozlišuje množiny
bodů daných vlastností.
Aplikuje znalosti na řešení
konstrukčních a početních
úloh.
Je technicky způsobilý
k zobrazování rovinných
útvarů, nabývá schopnosti
základní geometrické
představivosti.

Planimetrie - česky
 základní pojmy
 vlastnosti rovinných
útvarů, množiny bodů
daných vlastností
 podobnost
trojúhelníků,
Pythagorova
Eukleidovy věty
 shodná zobrazení a
stejnolehlostkonstrukční úlohy

deskriptivní
geometrie, zeměpis
Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)

Skupinová práce
Samostatná práce
kooperace,
komunikace (práce
na společném
úkolu, prezentace
získaných
informací)
Slovní, grafická i
písemná
interpretace
geometrické úlohy

Žák zobrazí ve volném
rovnoběžném promítání
hranoly, jehlany a rotační
tělesa, sestrojí rovinné řezy
těchto těles.
Určuje vzájemnou polohu,
odchylky a vzdálenosti
lineárních útvarů.
V praktických úlohách žák
aplikuje trigonometrii a
úpravy výrazů.

Stereometrie - česky
 volné rovnoběžné
promítání
 polohové vlastnosti
 metrické vlastnosti
 povrchy a objemy těles

zeměpis
fyzika

Využití drátěných
modelů těles ve
výuce a tvorba
vlastních modelů.

Žák navazuje na poznatky a
rozšiřuje je.
Představu goniometrické
funkce ostrého úhlu
transformuje na funkci
reálného čísla a aplikuje na
grafické znázornění .
Řeší goniometrické rovnice,
rozumí řešení s periodou.
Aplikuje znalosti a
dovednosti na řešení úloh
z praxe.

Goniometrické rovnice

Osobnostní a
sociální výchova
fyzika, zeměpis,
dějepis

Užití
matematických
programů
(Geogebra, Derive,
Techambition)
Frontální
procvičování,
individuální
opakování






důkazy matematických
vět

rovnice
nerovnice
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Žák umí vyřešit různé typy
lineárních i kvadratických
rovnic s parametrem, rovnic
s absolutními hodnotami a
soustavy rovnic
s parametrem.

Žák dovede definovat
posloupnost a určit ji
vzorcem pro n-tý člen,
rekurentně, graficky.
Aplikuje znalosti o funkcích
při úvahách a řešení úloh o
posloupnostech.
Určuje vlastnosti a limitu
posloupností.

Parametrické rovnice


parametrické
rovnice prvního
a druhého řádu,
včetně soustav



parametrické
rovnice
s absolutními
hodnotami

Posloupnosti


určení a
vlastnosti
posloupností



aritmetická
posloupnost



geometrická
posloupnost



limity
posloupností,

fyzika

Osobnostní a
sociální výchova (b)

číslo e
Žák řeší aplikační úlohy
s využitím poznatků o
funkcích a posloupnostech.
Žák dovede určit podmínky
konvergence nekonečné
geometrické řady a
vypočítat její součet.
Využívá součtu nekonečné
geometrické řady při řešení
rovnic a slovních úloh.
Znalostí posloupností
využívá při řešení
praktických úloh z finanční
matematiky (úročení,
spoření, úvěr)

Užití posloupností
 užití
aritmetických
a
geometrických
posloupností


finanční
matematika
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IVT, biologie

Žák dovede vyjádřit
komplexní čísla
v algebraickém i
goniometrickém tvaru a
provádět s nimi aritmetické
operace.
Užívá Gaussovu rovinu
k zobrazení komplexních
čísel a řešení nerovnic v C.
Řeší rovnice v C.

Žák dovede užít pojmy:
vektor, souřadnice a velikost
vektoru, provádět operace
s vektory.
Užívá také různé způsoby
analytického vyjádření
přímky v rovině a řeší
analyticky polohové a
metrické úlohy.
Žák dovede charakterizovat,
analyticky vyjádřit kružnici
a řešit polohové a metrické
úlohy.
Užívá také různé způsoby
analytického vyjádření
přímky v rovině.

Komplexní čísla

fyzika



operace
s komplexními
čísly



Gaussova rovina a
goniometrický tvar
komplexního čísla



řešení rovnic
v oboru
komplexních čísel

 Moivreova věta
Opakování geometrie v
rovině

Osobnostní a
sociální výchova
deskriptivní
geometrie, fyzika

Kružnice
 definice kružnice
 vzájemná poloha
přímky a kružnice
 řešení polohových a
metrických úloh

6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák dovede charakterizovat,
analyticky vyjádřit
jednotlivé druhy
kuželoseček a řešit
polohové a metrické úlohy.
Užívá také různé způsoby
analytického vyjádření
přímky v rovině.

Kuželosečky

Osobnostní a
sociální výchova

Výklad
Rozhovor
Skupinová práce
Samostatná práce
Kooperace,
komunikace (práce
na společném
úkolu, prezentace
získaných
informací)






elipsa
hyperbola
parabola
vzájemná poloha
přímky a kuželosečky
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fyzika, deskriptivní
geometrie

Žák dovede užít pojmy:
vektor, souřadnice a velikost
vektoru, provádět operace
s vektory v prostoru.
Žák zná a dovede používat
lineární kombinaci vektorů,
skalární, vektorový a
smíšený součin.

Vektory v prostoru







Žák dovede užít pojmy:
vektor, souřadnice a velikost
vektoru, provádět operace
s vektory.
Užívá také různé způsoby
analytického vyjádření
přímky a roviny v prostoru a
řeší analyticky polohové a
metrické úlohy.

Žák dovede rozpoznat
základní kombinatorické
skupiny, určit jejich počty a
užít je v reálných situacích.
Upravuje výrazy a řeší
rovnice s faktoriály a
kombinačními čísly.
Užívá binomickou větu při
řešení praktických úloh.

Žák dovede charakterizovat
pojmy: náhodný, jistý,
nemožný a opačný jev a
vypočítat pravděpodobnost
nezávislých jevů, sjednocení
a průniku jevů.

fyzika

operace
s vektory a jejich znázornění
lineární kombinace vektorů
vektor a báze
skalární, vektorový a
smíšený součin

Přímky v rovině a

fyzika

prostoru





vyjádření přímky
polohové a metrické
úlohy dvou přímek
polohové a metrické
úlohy přímky a roviny
vzájmená poloha dvou
rovin,metrické úlohy

Kombinatorika.


kombinační čísla a
faktoriály



kombinatorické
skupiny bez
opakování (variace,
permutace,
kombinace)



binomická věta,
Pascalův
trojúhelník

Pravděpodobnost


náhodný jev a
pravděpodobnost



pravděpodobnost sjednocení
a průniku jevů
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Osobnostní a
sociální výchova (a,
b, c, d, e)

Frontální
procvičování,
individuální
opakování.
Práce ve dvojicích
Pracovní listy



Vennovy
diagramy



podmíněná
pravděpodobno
st

Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia:

má osvojené základní matematické pojmy, vztahy, algoritmy a metody práce,
umí analyzovat problémy a matematizuje reálné situace, volí vhodné metody řešení problémových
úloh, rozumí matematickému textu, termínům i symbolice, vyjadřuje se matematicky přesně,
umí zdůvodnit svoje řešení problémů, využívá kalkulátor, počítač a moderní technologie
(matematické aplikace, grafické programy a modelování) k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci
výsledků, aplikuje osvojené metody i v jiných oborech, využívá matematické postupy i v řešení
praktických úloh a problémů.

Informační a komunikační technologie (zkratka ICT)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět Informatika a ICT se realizuje ve třetím a čtvrtém ročníku šestiletého dvojjazyčného
gymnázia v následující týdenní hodinové dotaci:
3. ročník: 2 hodiny
4. ročník: 2 hodiny
35 hodin je integrováno do předmětů matematika, zeměpis, španělské reálie a český jazyk tak,
jak je uvedeno v učebních osnovách těchto předmětů.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Studenti jsou rozděleni na skupiny tak, aby každý z nich měl v odborné učebně k dispozici svůj
vlastní počítač.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Oblast Informatika a ICT prohlubuje u studenta schopnost tvůrčím způsobem využívat informační
a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůstajícím množství informací. Jsou plně respektovány právní a
etické zásady používání prostředků ICT. Student je veden ke schopnosti aplikovat výpočetní techniku
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s využitím pokročilejších funkcí k efektivnějšímu zpracování informací a dospět tak k systematicky
uspořádaným vědomostem.
V rámci oblasti Informatika a ICT se student seznámí se základy informatiky jako vědního oboru
a s jejím postavením v moderním světě. Cílem je zpřístupnit studentům základní pojmy a postupy
informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporovat schopnost vhodně
vyjadřovat své myšlenky a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů. Student se seznámí se
základními principy fungování prostředků ICT a soustředí se na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních systémů ve společnosti.
Vzdělávací oblast Informatika a ICT vytváří platformu pro ostatní vzdělávací oblasti i pro mezipředmětové vztahy i pro týmovou spolupráci. Zvyšuje motivaci k tvorbě individuálních i skupinových projektů a iniciuje využívání prostředků výpočetní techniky a internetu k přípravě na vyučování
a k celoživotnímu vzdělávání.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu
porozumění základním pojmům a metodám informatiky jako vědního oboru a k jeho uplatnění v ostatních
vědních oborech a profesích
důsledné uplatňování algoritmického způsobu myšlení
tvořivé využívání možností komunikačních technologií a jejich kombinací k rychlé a efektivní komunikaci
využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti a k týmové spolupráci
využití možností výpočetní techniky a internetu k poznávacím, estetickým a tvůrčím cílům s ohledem ke
globálnímu a multikulturnímu charakteru internetu
získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování informačních zdrojů věrohodných a
kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních
respektování a používání odborné terminologie informačních a počítačových věd
poznání základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s informacemi a výpočetní technikou
respektování duševního vlastnictví, copyrightu a osobních dat

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Student
kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu
hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých
efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné
postupy ve svém učení

Kompetence k řešení problémů
Student
rozpozná problém, rozčlení ho na části
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navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému
uplatňuje vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti
zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků

Kompetence komunikativní
Student
efektivně využívá dostupné prostředky komunikace
používá s porozuměním odborný jazyk
efektivně využívá moderní informační technologie
vyjadřuje se jasně, srozumitelně
prezentuje vhodným způsobem svou práci
rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích
správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje

Kompetence sociální a personální
Student
posuzuje reálně své možnosti
stanovuje si cíle s ohledem na své osobní schopnosti
aktivně spolupracuje při dosahování společných cílů
projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých
rozhoduje se na základě vlastního úsudku

Kompetence občanské
Student
přistupuje zodpovědně k plnění svých povinností
respektuje různorodost hodnot, názorů a schopností ostatních lidí
rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot

Kompetence k podnikavosti
Student
rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a
profesním životě
uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace
získává a kriticky vyhodnocuje informace, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci
aktivit
usiluje o dosažení stanovených cílů
průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl
dokončuje zahájené aktivity
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Učební osnovy
3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Student se orientuje
v základních termínech
ICT.

MS Windows
 operační systém
 složka, soubor
 okno, aplikace,
ikona, zástupce

Student umí používat
textový editor, dodržuje
typografická pravidla.

MS Word
 formát písma
 formát odstavce
 tabulátory

český jazyk

opakování, výklad

Student ovládá pokročilou práci s rozsáhlým
dokumentem.

MS Word
 styl písma
 styl odstavce
 změna definice
stylu

český jazyk

výklad, praktická
práce




Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce
opakování, shrnutí

generování obsahu
práce s osnovou

Student pracuje s tabulkovým kalkulátorem.
Dovede si přehledně
navrhnout uspořádání
tabulky.

MS Excel
 prostředí a určení
programu
 jednoduchá
tabulka, základní
výpočty
 odkazy relativní,
absolutní, smíšené
 extrémní hodnota
 logické funkce
 vnořování funkcí
 vyhledávací
funkce

matematika, fyzika

výklad, ukázky,
praktická cvičení,
problémové úlohy

Student transformuje
data do grafické podoby.

Grafy (obecné)
výhody a nevýhody
grafů

matematika

výklad, ukázka

Student vytváří grafy
libovolných funkcí.

Grafy
matematických
funkcí
 goniometrické
funkce
 polynomy

matematika

výklad, praktická
práce
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Student se orientuje ve
velkém množství dat
pomocí filtrů, souhrnů,
kontingenční tabulky a
kontingenčního grafu.

MS Excel
 filtry
 souhrn
 vícenásobný
souhrn


matematika

výklad, praktická
práce

kontingenční
tabulka a graf

Student umí nalézt kořeny mnohočlenů
vyšších stupňů.

Kořeny funkcí
 hledání řešení

matematika

výklad, ukázka,
procvičování,
praktická práce

Student efektivně řeší
úlohy manažerského
rozhodování.

Optimalizace při
rozhodování
 diofantské úlohy
 manažerské
rozhodování

matematika

výklad, praktická
práce, kolektivní
řešení

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Student se orientuje
v základních pojmech
matematické statistiky a
je schopen provádět
pomocí Excelu statistické výpočty.

Statistika
 kvantitativní a
kvalitativná znaky
 četnost, rozsah
 střední hodnoty
 variabilita znaku
 průměrná a směrodatná odchylka
 rozptyl, variační
koeficient

matematika

výklad, praktické
výpočty, skupinová
práce

4. ROČNÍK



korelace a regrese

Student rozumí principu
hromadné korespondence a umí s ní
efektivně pracovat.

Hromadná
korespondence
 zdroj dat
 hlavní dokument
 sloučení zdroje dat
a hlavního dokumentu

Student dovede pomocí
hromadných úprav dokumentu odstranit nejčastější typografické
problémy.

Redakční úpravy
textu
 hromadné opravy
v dlouhém textu


výklad, praktická
práce

český jazyk

zástupné znaky
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výklad, praktická
práce

Student je schopen vytvořit vlastní webové
stránky, respektuje
autorská práva.



Student chápe princip
kaskádových stylů a je
schopen je využít při
tvorbě webové prezentace.

opakování, ukázky,
vlastní práce

Webové stránky
 principy webu
 webové prohlížeče
 podporované
formáty obrázků
hypertext
WYSIWIG a
strukturní editory

výklad, skupinová
práce, projekt

Kaskádové styly
 změna vzhledu a
chování objektů
 barva, pozadí
 rozměry
 obtékání
 CSS layout

Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti informační gramotnost v procesu vzdělávání
uplatňuje základní zákonitosti světa informací
využívá a propojuje znalosti a dovednosti počítačové, funkční a informační gramotnosti
respektuje potřeby informační společnosti a její požadavky v oblasti informační gramotnosti
posuzuje tvůrčím způsobem relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací
využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, webblogů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů
využívá k získání informací a kontaktů možnosti komunikace v celosvětové síti
respektuje při využívání informačních technologií právní normy související s ochranou duševního vlastnictví

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti komunikace, zpracování a prezentace
informací
transformuje informace z libovolného média do elektronické podoby a dále je zpracovává
prezentuje výsledky své práce s využitím speciálních softwarových a multimediálních programů
využívá informační a komunikační služby v souladu se stávajícími etickými, estetickými a legislativními
požadavky
prezentuje výsledky své práce s využitím speciálních softwarových a multimediálních programů
využívá informační a komunikační služby v souladu se stávajícími etickými, estetickými a legislativními
požadavky

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti zpracování a využití informací
ovládá práci s textovým editorem
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ovládá práci s tabulkovým editorem
umí zvolit vhodný aplikační program
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
využívá informační a komunikační služby v souladu se stávajícími etickými, estetickými a legislativními
požadavky

Název vyučovacího předmětu: dějepis (zkratka D)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět dějepis se realizuje ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného gymnázia v následující
týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:

2 hodiny
2 hodiny
3 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
V šestiletém dvojjazyčném studiu se předmět vyučuje celotřídně, žáci se nedělí na skupiny. Od
třetího ročníku jsou světové dějiny vyučovány ve španělském jazyce, české dějiny se učí česky. Minimálně jedna hodina týdně probíhá v odborné učebně dějepisu vybavené dataprojektorem, soubory
diapozitivů, videokazetami, audionahrávkami. Knihovna v učebně obsahuje historickou beletrii, populárně naučnou literaturu i obrazové encyklopedie.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Jeho obsah je vymezen rámcovými osnovami.
Výuka se opírá nejen o práci s učebnicí, ale i mapami, dějepisnými atlasy a soubory dokumentů.
Vlastní výuku doplňují návštěvy muzeí, galerií i tematické exkurze pořádané v Praze i do mimopražských oblastí.
Z průřezových témat je v předmětu věnována pozornost hlavně multikulturní výchově, výchově
k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální i environmentální výchově.
Do předmětu dějepis je integrováno 9 hodin ICT. Vzdělávacím obsahem těchto hodin jsou především zdroje a vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentace.
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Hlavní cíle vyučovacího předmětu:
dovést žáka k tomu, aby získal souvislý obraz dění na území českého a československého státu (z pohledu
politických, kulturních, náboženských, ekonomických a sociálních dějin) a přehled o významných kapitolách evropských a světových dějin od nejstarších dob do 20. století
vést žáka k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
prohloubit v žákovi zájem o minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet v něm vědomí sounáležitosti s evropskou kulturou a naučit ho odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn
vést žáka k časové, věcné i prostorové orientaci v mnohotvárnosti historických jevů, osob a událostí včetně
každodenního života
učit žáka přiměřeně k jeho věku zaujímat na základě získaných poznatků a dovedností stanovisko ke klíčovým událostem, obdobím a osobnostem zejména českých dějin

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel
vhodně motivuje žáky ke studiu
seznamuje žáky s nejrůznějšími metodami a formami práce a zadává takové úkoly, které volbu různých
postupů umožňují
zadává úkoly, při jejichž řešení žáci pracují s informacemi z různých zdrojů
vede žáky k systematizaci, propojování informací a hledání souvislostí mezi nimi
vede žáky k plánování činnosti tím, že zařazuje do výuky dlouhodobé úkoly
poskytuje ve výuce prostor pro sebeevaluaci a vzájemnou evaluaci žáků

Kompetence k řešení problémů
Učitel
rozvíjí v žákovi schopnost využívat jako zdroj informací různé verbální texty, ikonický materiál
rozvíjí žákovu schopnost rozpoznat podstatu problému
vede žáky k samostatnosti v řešení problémů
vede žáky k tomu, aby kriticky ověřovali zvolené postupy i závěry řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel
dbá na kultivovanost veřejného projevu žáků, jeho vlastní projev je pro žáky vzorem
dbá na to, aby žáci dodržovali základní zásady mezilidské komunikace
vytváří dostatek prostoru k tomu, aby žáci mohli vyjadřovat a obhajovat své názory, aby mohli na dané
téma komunikovat mezi sebou
rozvíjí schopnost žáků aktivně naslouchat druhým
seznamuje žáky s nejrůznějšími komunikačními situacemi a vede je k tomu, aby vnímali vhodnost užití
jednotlivých jazykových prostředků (i prostředků neverbální komunikace) v závislosti na obsahu, formě a
cíli komunikace
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Kompetence sociální a personální
Učitel
respektuje individuální možnosti žáků a jejich diferencované výkony
sleduje a oceňuje pokrok jednotlivých žáků
podporuje individuální schopnosti žáků a umožňuje jejich rozvoj
podporuje práci v týmu, vede žáky k tomu, aby respektovali jeden druhého
seznamuje žáky s jinými kulturami a vede je k tomu, aby pozitivně vnímali pestrost kultur a společné i
odlišné prvky jednotlivých sociokulturních skupin

Kompetence občanské
Učitel
vlastním jednáním motivuje žáky k pečlivosti, zodpovědnosti a k dodržování stanovených pravidel
výuku vždy vztahuje k aktuálnímu společenskému dění
rozvíjí kladný postoj žáků k dějinám

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Žák vysvětlí změny ve
společnosti, obsah
pojmu konstituční
monarchie a význam
událostí v Anglii pro
Evropu.
Určí podstatu
průmyslové revoluce,
objasní základní pojmy,
zdůvodní vznik
průmyslové společnosti
vysvětlí pojmy
vztahující se k
absolutismu v Evropě,
sestaví přehled
absolutistických států,
provede srovnání.
Zhodnotí situaci v zemi,
ukáže na působení
osvícenců, posoudí
osobnost panovníka a
jeho reformy.
Porovná typ státu
s ostatními v Evropě,
doloží vzestup státu

Novověk
 občanská válka
v Anglii
 baroko a životní
styl
 upevňování vlády
Habsburků po
třicetileté válce
 rozvoj vzdělanosti
v době osvícenství

Environmentální výchova
(b)
škodlivý vliv rozvoje
průmyslové revoluce na
životní prostředí a zdraví
lidí, přírůstek
obyvatelstva během
průmyslové revoluce
Mediální výchova (a,d, e)
vyhledávání
a zpracovávání informací,
počátky české
žurnalistiky, neblahý vliv
politické nesvobody na
svobodné šíření informací
Multikulturní výchova (a,
b)
rasismus, obchod
s otroky, zrušení
otrokářství, baroko –
kultura a náboženství
Osobnostní a sociální
výchova (a, b, d)
otrokářství jako morální
problém, sociální



České země za
vlády Marie
Terezie a Josefa II.



situace ve Francii,
Rusku a Prusku,
vzestup Velké
Británie
boj amerických
osad
za nezávislost,
vznik Spojených
států amerických
Velká francouzská
revoluce, její
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Metody a formy
práce

vymezí znaky a oblasti,
rozpozná památky,
uvede osobnosti.
Ukáže nové myšlenky a
jejich hlavní
představitele.
Podá obraz života v naší
zemi, rozliší oblasti,
uvede osobnosti, doloží
příklady památek
aplikuje poznatky o
osvícenském
absolutismu na
působení uvedených
panovníků, doloží jejich
reformami, zhodnotí a
objasní důsledky
reforem.
Popíše boj za
nezávislost a vysvětlí
vznik občanské
společnosti, sestaví
přehled (typy) států a
vlád.
Rozezná rozpory ve
společnosti, stanoví
příčiny, popíše průběh
revoluce a zhodnotí
význam.
Rozpozná charakter
válek, posoudí úlohu
osobnosti v dějinách.
Srovná hospodářskou
vyspělost států, doloží
nerovnoměrnost vývoje
států
vysvětlí, jak se hledaly
odpovědi na řešení
sociálních otázek.
Rozpozná památky
z období klasicismu a
romantismu.
Stanoví předpoklady,
úkoly a cíle národního
obrození, posoudí úlohu
buditelů.
Rozliší základní
novodobé politické
proudy a programy,
doloží na konkrétních
příkladech v některých
zemích.

průběh
a význam
pro Francii
i evropské dějiny














napoleonské války
a jejich důsledky
průmyslová
revoluce,
modernizace
společnosti, změna
sociální struktury
národní a
osvobozenecká
hnutí v Evropě,
pojem vlastenectví
a požadavek
národa na
svobodný rozvoj
utváření
novodobého
českého národa
rok 1848 v Evropě
a v Čechách
postavení českých
zemí v habsburské
monarchii
ve 2. pol. 19. stol.,
základní rysy
české politiky, její
představitelé
procesy
sjednocování
v Německu a
v Itálii
občanská válka
v USA

problematiky moderní
industriální společnosti a
možnosti jejího řešení
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (b)
význam Francouzské
revoluce a napoleonských
válek pro budoucí vývoj
Evropy a pro celosvětový
boj za lidská práva,
revoluce 1848
zeměpis (orientace na
mapě)
výchova k občanství
(konstituční a absolutní
monarchie, lidská práva –
Prohlášení nezávislosti,
Všeobecná deklarace
lidských
a občanských práv,
rasismus – postavení
indiánů a černochů
v USA)
fyzika (Newton, Watt –
parní stroj aj.)
výtvarná výchova
(baroko, klasicismus,
romantismus)
hudební výchova (opera –
Bach, Mysliveček,
Marseillaisa, Mozart,
Beethoven, Adam Michna
z Otradovic, Hlahol aj.)
tělesná výchova (spolek
Sokol)
český jazyk (Goethe,
Dumas, Puškin, Mácha,
Národní divadlo, národní
obrození, Borovský,
Molière)
přírodopis, chemie
(mikroskop, krevní oběh,
Mendel, Purkyně,
Darwin)
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Vysvětlí význam
sjednocení pro další
vývoj Německa a Itálie.
Zhodnotí úsilí a
výsledek
stanoví příčiny, popíše
průběh a charakterizuje
důsledky událostí
v USA pro vývoj země i
světa.
Zjistí vztahy velmocí,
rozpory a lokální střety,
rozliší pojmy záminka a
příčiny, vyhledá
příčinné vztahy, popíše
průběh války, posoudí
výsledek a důsledky.
Rozezná odlišnost
vývoje, vysvětlí
důsledky.
Vysvětlí boj o
samostatnost, uvede
formy odboje
a hlavní představitele.
Rozliší základní
politické proudy při
vzniku ČSR a
v poválečném
Československu,
zhodnotí úroveň země
a její mezinárodní
postavení.

Moderní doba
 situace v letech
1914–1918
 první světová
válka
 situace v Rusku,
ruské revoluce
 vznik ČSR,
hospodářskopolitický rozvoj
republiky, sociální
a národnostní
problémy
 opakování učiva 8.
ročníku, výhled do
dějin 20. století.

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Žák posoudí
mezinárodní vztahy a
systém uspořádání
Evropy.
Rozpoznává hlavní
etapy, problémy a
osobnosti
meziválečného
Československa
(politická a sociální
situace, národnostní
otázka aj.).
Rozliší obsah pojmu,
vznik a cíle

Moderní doba
 situace v letech
1918 – 1948
 mezinárodně
politická situace
Evropy ve 20.
letech
 počátky fašistického
hnutí

Environmentální
výchova (b)
ekologické problémy
nové doby, vliv
přírodních podmínek na
vedení válek, negativní
vliv válečných konfliktů
na životní prostředí,
atomové zbraně –
soustavné nebezpečí pro
celý svět
Mediální výchova (d, e)



SSSR
v meziválečném
období
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Metody a formy
práce

fašistického hnutí
zhodnotí vnitřní situaci
země i mezinárodní
vztahy.
Určí projevy, snahy o
řešení a důsledky
hospodářské krize,
uvede sled událostí při
vytváření válečných
koalicí, postoje
velmocí a příčinné
souvislosti.
Uvede příklady
významných
uměleckých děl i
osobností
předválečného světa.
Rozpozná souvislost
našich a světových
dějin, rozliší postoje
velmocí, uvede
důsledky Mnichova pro
nás a svět.
Zdokumentuje život za
protektorátu,
orientuje se ve sledu
hlavních událostí války
a jejích etap.
Zhodnotí výsledky a
důsledky války,
uvede projevy odporu,
organizování odboje
vnitřního
a zahraničního, jeho
hrdiny, zhodnotí
význam a činy našich
vojáků.
Vyhledává souvislosti
politického a
hospodářského vývoje.
objasní situaci
v poválečném
Československu
Objasní únorový
politický převrat a jeho
důsledky.
Pomocí četby a dalších
pramenů (orální
historie) ilustruje život
v době válečné i
poválečné.



světová
hospodářská krize a
její důsledky



Československo
v meziválečném
období
první projevy
fašistické agrese,
vznik válečných
ohnisek
















kultura, věda a
technika
v meziválečném
období
cesta k Mnichovu,
Mnichovská dohoda
a její důsledky
Protektorát Čechy
a Morava
druhá světová válka
domácí a zahraniční
odboj
mezinárodní
konference
a poválečné
uspořádání světa
poválečné
Československo
v letech 1945–1948
únorový převrat
1948

vyhledávání
a zpracovávání
informací, zneužití médií
k politické propagandě
(nacismus, komunismus)
Multikulturní výchova
(a, b) česko-německé
střetávání v 19. století,
národnostní složení ČSR,
národnostní problémy,
rasismus, nacismus,
antisemitismus
Osobnostní a sociální
výchova (d)
osobní statečnost člověka
(např. letci v Anglii),
morální otázky
válečných konfliktů
zeměpis (orientace na
mapě)
fyzika (automobilismus,
Heyrovský)
výchova k občanství
(vznik politických stran,
srovnání totalitních a
demokratických států)
český jazyk
(Hašek, Čapek,
Osvobozené divadlo,
Hemingway aj.)
výtvarná výchova
(kubismus,
impresoniosmus,
funkcionalismus apod.)
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Posoudí závislost ČSR
na vlivu SSSR.
Objasní pojem studená
válka, uvede příklady,
vyhledá spojitost
světových a národních
dějin, určí zařazení do
vojenských bloků.
S pomocí mapy uvede
změny související
s rozpadem
koloniálního systému.
Rozpozná a
charakterizuje hlavní
mezníky poválečného
vývoje ČSR.
Na příkladech
zdokumentuje vnitřní
situaci Československa
v r. 1968.
Na příkladě rozliší
systém totalitní a
demokratický.
Vyhledá informace o
krizi sovětského
impéria („perestrojka“)
a objasní snahu o
změnu systému
r. 1989.
Objasní spojitost
našich národů v historii
i důvody rozdělení v r.
1993.
Posoudí vnitřní i
mezinárodní postavení
České republiky.
Sleduje tisk, vyhledává
informace, sestaví
přehled
nejvýznamnějších
objevů, vynálezů,
výtvorů a děl i jejich
autorů.

Dějiny od poloviny 20.
století do současnosti
 postavení
Československa a
jeho začlenění do
sféry vlivu SSSR,
projevy sovětizace
ČSR ve všech
oblastech
společenského
života
i v každodenním
životě lidí
















studená válka,
rozdělení světa
do vojenských
bloků
rozpad koloniálního
systému,
mimoevropský svět
vývoj západních
zemí (vybrané
příklady)
krize sovětského
impéria
a „perestrojka“
obnova demokracie
ve východní Evropě
a „sametová
revoluce“
rozpad
Československa,
vznik ČR
technika, věda a
kultura ve 2. pol.
20. stol., evropská
integrace,
globalizace
opakování a
rozšíření učiva
nižšího stupně
gymnázia, přechod
k vyššímu stupni
gymnázia

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
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Metody a formy
práce

Žák chápe
význam historického bádání, metody práce a rozumí základní terminologií

Úvod do dějepisu

Osobnostní a sociální
výchova (a)

Prezentace předmětu,
motivace
Diskuse o významu
historie jako vědy a
vyučovacího
předmětu pro
vzdělání, výchovu a
praxi

Pravěk

biologie
Evoluce člověka
výtvatná výchova
umělecké projevy
pravěkých lidí

Powerpointová
prezentace: ukázky
prehistorického umění
a vykopávky
Práce s mapou: hlavní
archeolo- gická
naleziště, migrační
vlny.

Získá schopnost orientace na časové ose
Chápe evoluci člověka
Osvojí si schopnost rozpoznat základní projevy
pravěkého umění

Získá znalost o hlavních
architektonických památek ,nalezišť a periodizace

Starý Egypt
Mezopotámie

Obeznámí se s vývojem
písma na Blízkém východě

Orientuje se na mapě –
důležitá města, oblasti
fénické kolonizace.
Seznámí se Starým zákonem jako pramenem
pro dějiny starého Izraele
Získá základní znalost
judaismu a židovské
tradice
Seznámí se se základy
náboženství pocházejících z Indie (Buddhismus, Hinduismus).

Fénicie

český jazyk a literatura
starověká literatura –
Mezopotámie, Egypt
zasazení literárních
památek do hist. kontextu
– využití jako hist.
pramene
výtvarná výchova
zeměpis
vývoj osídlení v oblasti
Středozemí.

Powerpointové
prezentace: ukázky
Umění a architektury
starověkých říší
Práce s mapou: centra
velkých říší a jejich
rozšíření

Izrael

Multikulturní výchova (c)
český jazyk a literatura
Starý zákon (Bible)
ICT
Indie
Multikulturní výchova (c)

Prokáže znalost základů
čínské kultury – umění,
filosofie, společnost
Čína

Hlavní světová
náboženství-rozšíření
(Buddhismus,
Hinduismus)
zeměpis
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Powerpointové
prezentace: ukázky
Indického umění a
architektury
Práce s mapou: územní
vývoj starověké Indie

Určí základní znaky
mínojské kultury na
Krétě
Chápe základní rysy
mykénské a krétské
kultury, hlavních
nalezišť

Powerpointové
prezentace: ukázky
čínského umění a
architektury
Práce s mapou: územní
vývoj Číny

Kréta

Mykénská civilizace

Chápe základy Homérských eposů jako historického zdroje
Seznámí se se základními rysy archaického
umění
Seznámí se s počátky
řeckého filosofického
myšlení
Ukáže na mapě oblasti
řecké kolonizace

Homérské období

Archaické období

český jazyk a literatura
Homérské eposy
občanský a
společenskovědní základ
řecká filosofie
výtvarná výchova

Klasické období –
Sparta, Athény

český jazyk a literatura
řecké drama
fyzika
Archimédes,Ptolemaios
matematika
Pythagoras, Euklidés
tělesná výchova
olympijská myšlenka

Objasní specifika politických institucí Sparty a
Athén.
Zná základy řeckého náboženství a mytologie
Sleduje a hodnotí athénský politický systém a
jeho vliv na teorii demokracie.
Zvládá orientaci na mapě
východního Středomoří
(Řecko, Malá Asie,
Egejské moře).
Řecko-perské války
Rozliší základní rysy vrcholného řeckého umění.
Jeho vliv na pozdější vývoj umění a architektury

výtvarná výchova
klasické umění

Peloponéská válka

Popíše základní rysy
řeckého divadla a jeho
vlivu.
Orientace na mapě -rozsah Makedonské říše a
nástupnických států.

Umění klasického
období
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Powerpointové
prezentace: ukázky
Umění a architektury
V Řecku (Archaické,
klasické, helénské
období)
Práce s mapou:
rozšíření řecké
civilizace ve
Středomoří

Rozliší orientální a řecké
prvky v helénistickém
umění.
Vyhledá příčiny vlivu
Etrusků na pozdější římskou kulturu

Alexandr

Veliký

a

jeho říše
Popíše instituce Římské
republiky – inspirace pro
pozdější politická uspořádání.
Chápe základy římského
práva

Helénismus – kultura

výtvarná výchova
helénské umění
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (b)

a umění

Je obeznámen se základními rysy římské společnosti

Etruskové a počátky

Orientuje se na mapě západního Středomoří a
Apeninského poloostrova

Římská republika a
její instituce

Říma

Zná příčiny krize
Římské republiky
Uvede příklady nejdůležitějších děl římské literatury

Římská společnost

Popíše základní římské
stavební památky

Punské války a vze-

politika (demokracie,
republika, diktatura,
monarchie, atd.).
občansý a
společesnkovědní základ
Základy římského pravá a
teorie státu
výtvarná výchova
římské umění

stup římské říše
Orientuje se na mapě –
rozsah římského impéria
v I. a II. stol. n.l.
.

Krize římské
republiky

Zná základy křesťanství
a Nového zákona jako
historického pramene

Augustus a jeho doba

český jazyk a literatura
římská literatura

Principát–vzestup
impéria

Multikulturní výchova (c)
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Powerpointové
prezentace: ukázky
Umění a architektury
starověkého Říma
Práce s mapou: Rozsah
Římské říše v,
provincie, hlavní
centra a dopravní
komunikace

Určí a popíše příčiny
krize III.století.
Charakterizuje Dominát
a rozliší ho od principátu.
Zná důvody zániku Západořímské říše

český jazyk a literatura
Nový zákon(Bible)
Křesťanství
Hlavní světová
náboženství (Křesťanství)

Powerpointové
prezentace: ukázky
Starokřesťanského
umění a symbolika

Orientuje se na mapě –
migrační vlny v Evropě
Popíše rysy byzantské
kultury.
Objasní vliv byzantského umění a náboženské praxe na pravoslavné
země
Rozpozná základní rysy
islámu
Orientuje se na mapě:
uvede rozsah arabské expanze.

Popíše vývoj Francké
říše a uvede odlišnosti
od ostatních
barbarských
států(římské dědictví).

Krize principátu ve
III. století
Dominát

Multikulturní výchova (c)
zeměpis
Zánik Západořímské etnická skladba Evropy
říše
Stěhování národů a
barbarské státy

výtvarná výchova
Byzantské umění

Byzanc
Multikulturní výchova (c)
hlavní světová
náboženství –rozšíření
zeměpis
Islámská expanze
český jazyk a literatura
karolínská renesance

Francká říše –

Powerpointové
prezentace: ukázky
Byzantského umění a
architektury
Práce s mapou: rozsah
Byzantské říše
Powerpointové
prezentace: ukázky
Islámského umění a
architektury
Práce s mapou: rozsah
islámské expanze
Powerpointové
prezentace: ukázky
Franckého umění a
architektury

Merovejci, Karlovci
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Práce s mapou: územní
vývoj Francké říše

Doplnění:
Filmové dokumenty
Tématické exkurze
Zadávání referátů
Diskuze nad
probíranými tématy
Práce ve skupinách

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Metody a formy
práce

Pozná základních rysy
velkomoravské kultury
a základních nalezišť

Příchod Slovanů
Sámova říše

Osobnostní a sociální
výchova (c)
český jazyk
staroslověnské
písemnictví
svatováclavské legendy

Powerpointová
prezentace: ukázky
Velkomoravského
umění a architektury s
Práce s mapou: rozsah
velkomoravské říše

Multikulturní výchova (b)
český jazyk
Kosmova kronika
zeměpis
územní vývoj Českého
státu ve středověku
výtvarná výchova
románské umění a
architektura

Powerpointová
prezentace: ukázky
umění a architektury
ranně středověkých
Čech
Práce s mapou: Vznik
Českého státu

Velká Morava

Vysvětlí Svatováclavské
legendy – rozlišení
historické reality od
fikce
Popíše vývoj poměru
Českého státu k říši a
jeho právní aspekty
Orientuje se na mapě
Vysvětlí vývoj českého
států
v ranném a vrcholném
středověku a najde
hranice a hlavní sídla
atd.

Rozpozná základní rysů
románské architektury –
uvede základní

Přemyslovské Čechy
v 10. stol.

Svatá říše římská

Vývoj Českého státu
v období seniorátu
(11.-12. stol.)

Románský sloh
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Práce s textem:
Kosmova kronika

románské památky na
území ČR a Evropy.

Orientuje se na
mapě.Popíše vývoj
křesťanských a
muslimských států
na Pyrenejském
poloostrově.

Vznik křesťanských
států v severním
Španělsku,
Reconquista

Doloží příklady
základní rysy
muslimské a křesťanské
kultury ve Španělsku.
Uvede příčiny
křížových výprav do
Svaté země.
Vysvětlí K
kulturní a hospodářské
důsledky kontaktů
křesťanské Evropy
s Blízkým východem

Popíše rozvoje městské,
církevní a šlechtické
kultury v Českých
zemích ve 13. stol.
Uvede základní kroniky
českého středověku a
dokáže je kriticky
zhodnotit.
Orientuje se na mapě.
Vysvětlí formování
národních států
v západní Evropě.

Křížové výpravy do
Svaté země

Multikulturní výchova (a)
výtvarná výchova
hmotná kultura v Českých
zemích ve 13. stol.
České země za
posledních
Přemyslovců

Mocenské soupeření
Francie a Anglie

Zná základní rysy
gotické kultury
Gotika

Doloží projevy gotické
kultury na území ČR

Powerpointové
prezentace: ukázky
Výchova k myšlení
v evropských a globálních Románského umění a
souvislostech (d)
architektury.
španělská literatura
španělská píseň o Cidovi
Powerpointová
prezentace: ukázky
občanský a
společenskovědní základ
Španělského
středověkého umění a
arabská filosofie
architektury
Práce s mapou: posuhy
výtvarná výchova
hranic na Pyrenejském
muslimská architektura
poloostrově v průběhu
reconquisty
zeměpis
místopis Blízkého
východu
Práce s mapou:
občanský a
Zeměpisné aspekty
společenskovědní základ
křížových výprav
srovnání křesťanské a
islámské filosofie

zeměpis
místopis západní Evropy
výtvarná výchova
gotické umění a
architektura
malířství a sochařství
(Krásný sloh) v období
Karla IV.
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (d)
Multikulturní výchova (c)
český jazyk
humanistická literatura
v Čechách
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Powerpointové
prezentace: raně
gotického českého
umění a architektury
starověkých říší
Práce s mapou:
zakládání měst

Práce s mapou:
zeměpisné aspekty
anglo-francouzského
soupeření
Powerpointová
prezentace: ukázky
Gotického umění a
architektury
Powerpointové
prezentace: ukázky

(zřetel kladen na dobu a
zakladatelské aktivity
Karla IV.).

Dokáže zasadit politický,
společenský a hosp.
vývoj do kontextu dějin
západní Evropy

Objasní příčiny, průběh
a důsledky Husitského
hnutí (zeměpisné
rozšíření v českých
zemích, ideové proudy).
Chápe základní
problémy středověké
teologie.
Charakterizuje systém
stavovské monarchie
v Českých zemích
(kultura, politika,
společnost,
hospodářství).

Objasní systém vlády za
Katolických veličenstev
ve Španělsku
Chápe dynastickou
politiky Habsburků
v 16. stol (orientuje se v
rodokmenu)
Popíše situaci v Českým
zemích za vlády prvních
Habsburků.

Prokáže znalost
základních rysů
španělské monarchie za
panování Karla I. a
Filipa II.

Nástup
Lucemburků,
panování Karla IV.

Španělsko ve 14. a
15. stol

výtvarná výchova
pozdní gotika
španělský jazyk
Nebrijova gramatika
Celestina
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (a)
český jazyk
husitská literatura
občanský a
společenskovědní základ
česká reformace

Panování Václava
IV.
Husitství
španělský jazyk
Literatura Zlatého věku.
Počátky stavovského
státu (Jiří
z Poděbrad,
Jagellovci)

umění a architektury
z období Karla IV.

Powerpointová
prezentace: ukázky
španělského vrcholně
středověkého umění a
architektury
Práce s textem:
polemická literatura za
husitství
Práce s mapou: průběh
husitských válek

Powerpointová
prezentace: české
pozdně gotické
umění a architektura

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (e)

Španělsko za
katolických
veličenstev

Nástup Habsburků
ve střední Evropě

Výchova k myšlení
Práce s mapou: Vznik
v evropských a globálních Podunajského soustátí
souvislostech (a, b)

Španělsko za Karla
I.(V.) a Filipa II
zeměpis
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Powerpointová
prezentace:
Umění a architektury
v 16. stol. ve
Španělsku

Uvede základní díla
španělského umění,
architektury a literatury.
Orientuje se na mapě.
Vysvětlí zeměpisné
aspekty Habsburskofrancouzského
soupeření v Evropě.

Zná hlavní rysy
předkolumbovských
civilizací na Americkém
kontinentě.
Orientuje se na mapě.
Vysvětlí výsledky
zeměpisných objevů a
důsledky pro světové
hospodářství.

zeměpisné objevy a
dobývání Latinské
Ameriky – zeměpisné
aspekty.
Francie a
Habsburkové v 16.
stol.
Povstání v Nizozemí
Zámořské objevy a
dobývání
Amerického
kontinentu

Osmanská říše
Zná základních
charakteristiky
Osmanského státu a
společnosti (opakování
látky – islám).
Orientuje se na mapě.
Popíše turecké výboje
na Balkáně a střední
Evropě.
Renesance
Rozpozná základní rysy
renesanční kultury.
Uvede nejvýznamnější
renesanční památky
v Evropě a českých
zemích.

Uvede základní rysů
ruské kultury a systému
vlády. Srovná je
s evropskými státy.

Multikulturní výchova (a)
Základní problémy
sociokulturních rozdílů

Multikulturní výchova –
psychosociální aspekty
interkulturality

výtvarná výchova
renesanční umění
v Českých zemích

Práce s mapou:
Zámořské objevy
Powerpointová
prezentace: hlavní
rysy umění
předkolumbovských
kultur

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (e)
vzdělávání v Evropě a ve
Powerpointové
světě
prezentace: ukázky
Umění a architektury
Osmanské říše
občanský a
Práce s mapou:
společenskovědní základ
osmanské výboje
Světová náboženství –
v Evropě, na Blízkém
rozšíření
východě a Africe
Multikulturní výchova
(a)

Rusko v 15.-16. stol.

Práce s mapou:
Španělská cesta a
Habsburská teritoria
v západní Evropě

Powerpointová
prezentace: ukázky
Renesančního umění a
architektury

český jazyk a literatura
alžbětinské divadlo

Reformace a
protireformace

Práce s mapou:
územní vývoj
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Zná rozdíly mezi
katolicismem a
protestantskými proudy.
Vysvětlí příčiny a
důsledky reformace a
protireformace.
(zeměpisné
rozšíření,vliv v Českých
zemích)

výtvarné umění
rudolfínské umění

Anglie v 16. stol

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech (c)

Vláda Rudolfa II. a
kultura doby
předbělohorské

Osobnostní a sociální
výchova (d)

Moskevského
knížectví
Práce s mapou:
rozšíření
protestantismu v
Evropě

Vysvětlí základními
rysy alžbětinské Anglie.

Zná kulturu rudolfínské
Prahy – projeví znalost
základních představitelů
a děl.
Vysvětlí hospod. a polit.
příčiny úpadku
Španělska v 1. pol. 17.
stol.
Objasní příčiny
vyhrocení politických
zájmů ve střední
Evropě.

Úpadek Španělska
za Filipa III

Práce z mapou:
územní vývoj Anglie
Powerpointová
prezentace: anglické
umění a architektura
Powerpointová
prezentace: umění
rudolfínské Prahy

Střední Evropa
v předvečer
Třicetileté války

Stavovské povstání

.
Doloží příčiny
vypuknutí stavovského
povstání v Českých
zemích.
(politické, vojenské a
hospodářské aspekty.)

Práce s mapou:
situace v Evropě na
počátku 17.stol.

Práce s mapou:
průběh Českého
stavovského povstání

Dále:
Diskuze nad
probíranými tématy
Práce ve skupinách
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5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí
Žák se orientuje na mapě.
Vysvětlí průběh konfliktu a
územních změn po Vestfálském míru

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Třicetiletá válka

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a, b)

Práce s mapou:
Průběh konfliktu
Powerpointová
prezentace:
válečnictví za
třicetileté války

České země v pobě-

český jazyk a literatura
česká pobělohorská
literatura

Zná změny, které vyvolala
válka.
Charakterizuje rekatolizaci
a majetkové změny po
bitvě na Bílé Hoře.

lohorském období
České země v 2. pol.
17. st. a 1. polovině
18.st.

Pozná základní rysy
barokního umění a
architektury a uvede
nejdůležitější barokní
památky na území ČR a
Evropy.

Charakterizuje situaci ve
Španělsku v 17.stol a zná
nejznámější umělecké díla
španělského umění tohoto
období

Dokáže vysvětlit příčiny a
průběh revoluce v Anglii

Popíše francouzskou
kulturu a umění v období
panování Ludvíka XIV. a
jejího vlivu na Evropu.

Baroko
výtvarná výchova
barokní umění

Vláda Filipa IV. ve
Španělsku

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a, b, e)
španělský jazyk a
literatura
vývoj španělské literatury
17. století.

Anglická revoluce

Francouzská hegemonie v Evropě

Osobnostní a sociální
výchova (b)
fyzika
počátky empirické vědy
v 17.stol
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Powepointové
prezentace: ukázky
barokního umění a
architektury

Powerpointová
prezentace: ukázky
španělského umění a
architektury v 17.stol.

Powerpointové
prezentace: ukázky
Francouzského umění
a architektury
Práce s mapou:
francouzská expanze v
Evropě

Vysvětlí význam reforem
Petra I. v Rusku
Doloží znalost územního
rozmachu říše.
Charakterizuje
osvícenskou filosofii a
ideologii. Uvede přední
představitele a objasní vliv
osvícenství na politiku
tehdejších mocností.
Uvede příčiny Války o
španělské dědictví a na
mapě vyznačí územní
změny, které vyvolala

Prokáže znalost vývoje
Pruského království a na
mapě ukáže jeho územní
rozmach.

Zná osvícenské reformy
v Českých zemích a jejich
význam pro společnost a
hospodářství.

Uvede příklady vlivu
evropského osvícenství na
Španělskou monarchii
Uvede a objasní ideové
základy americké revoluce
a jejich vliv na uspořádání
americké společnosti.

Rusko za Petra Velikého – Severní válka

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(d)

Práce s mapou:
Ruská územní
expanze za Petra I.

Multikulturní výchova
(b)

Práce s textem:
ukázky stěžejních děl
osvícenství

český jazyk a literatura
osvícenská literatura
občanský a
společenskovědní základ
osvícenská filosofie

Práce s mapou:
Územní změny po
skončení války o
španělské dědictví

Osvícenství

Válka o dědictví
španělské
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(d)
Vzestup Pruska

České země za vlády
Marie Terezie a Josefa II.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a)

Powerpointová
prezentace: ukázky
Umění a architektury
z období Marie
Teresie a Josefa II.
Práce s mapou:
Podunajská monarchie
v 18. stol.
Powerpointová
prezentace: španělské
umění a architektura
v 18.století.

Španělsko v období
osvícenství
španělský jazyk a
literatura
Vývoj španělské
literatury 18. století.
Americká revoluce

Zná příčiny, průběh a
ohlasy Velké francouzské
revoluce – její vliv na
politické myšlení.

Práce s mapou:
Expanze pruského
státu

Práce s mapou: Vznik
USA a jejich uzemní
vývoj
Práce s textem:
důležité dokumenty
americké

Multikulturní výchova (a)
Práce s mapou:války
s revoluční Francií
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revoluce

občanský a
společenskovědní základ
idea lidských práv

Práce
s textem:Stěžejní
revoluční texty

Napoleonské války

Osobnostní a sociální
výchova (c)
výtvarná výchova
klasicismus a empír

Práce s mapou:
Průběh
napoleonských válek
Powerpointová
prezentace: vojenství
za napoleon. válek
Ukázky empírového
umění a architektury

Velká francouzská
Zná základní rysy
vojenství v období
Napoleonských válek
a změny na mapě Evropy
v průběhu revolučních a
napoleonských válek

Na mapě doloží změny
hranic v Evropě po
Vídeňském kongresu.

Práce s mapou:
změny po Vídeňském
kongresu

Doloží význam Svaté
aliance a zná ideové
základy kontrarevoluce
Vídeňský kongres a
Uvede společné a odlišné
rysy liberálních revolucí
v letech 1815-48

uspořádání Evropy

Chápe specifika vývoje
Španělska v 19. století –
hospodářský a společenský
vývoj

Období restaurace a

Popíše vývoj
národněosvobozeneckého
hnutí ve španělských
koloniích – ideové
základy, příčiny.
Charakterizuje koloniální
společnost v Latinské
Americe a její změny po
dosažení nezávislosti.
Projeví znalost geografie
Jihoamerického
subkontinentu

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a)

rovnováhy sil (18151847)

Španělsko za Ferdinanda VII. a 1. karlistická válka
Emancipace
Latinské Ameriky

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a)

Práce s mapou:
Průběh bojů a vznik
amerických republik

Osobnostní a sociální
výchova (d)
Multikulturní výchova (b)

Zná příčiny, průběh a
jednotlivé představitelé
národního obrození
Popíše technické novinky,
které umožnily
průmyslovou revoluci.

Práce s mapou: Vývoj
Španělska v 1.
polovině 19. stol.

Práce s textem: Ideje
národního obrození
český jazyk a literatura
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Práce s mapou:

České národní obroObjasní hospodářské a
společenské aspekty
průmyslové revoluce.

zení
Industrializace a

Prokáže znalost sociálních
hnutí vzniklých v 1.
polovině 19. stol.
(ideologie a strategie).

sociální otázka

Vysvětlí příčiny, průběh a
důsledky revolučních hnutí
1848 v Evropě.
Zná podobností i odlišností
v jednotlivých evropských
zemích.
Charakterizuje
hospodářský, politický a
společenský vývoj
v období vlády Isabely II,
Popíše situaci v Českých
zemích a konstituování
moderní české politiky
(vývoj, snahy, atd.)

Chápe ekonomické a
politické předpoklady
sjednocení Itálie (jeho
průběh a důsledky).
Vysvětlí Rakouskouherské vyrovnání,
fungování ústavního
pořádku v Podunajské
monarchii a postavení
Českých zemí.

Rozšíření železnic,
paroplavby a
průmyslu
Powerpointová
prezentace: ukázky
využití parního stroje.
Práce s textem:
ukázky textů
sociálních
revolucionářů a
reformátorů.

Práce s mapou:
Rozšíření revolučního
hnutí

Environmentální výchova
(b)
Revoluce 1848
v Evropě a Českých
zemích
Multikulturní výchova (c)
Španělsko za vlády
Isabely II.

Chápe ekonomické
s politické předpoklady
sjednocení Německa (jeho
průběh a důsledky)

literatura českého
národního obrození
Romantismus
Realismus
fyzika
technické novinky
průmyslové revoluce
(parní stroj a jeho
uplatnění)
občanský a
společenskovědní základ
filosofické myšlení v 19.
stol.
Základní politické
ideologie –
konservatismus,
liberalismus a
socialismus.
parlamentní a
prezidentské systémy

České země v 50.60.letech 19. st.

Sjednocení Německa.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(d)
český jazyk a literatura
čes. literatura v 2. pol. 19.
stol.
výtvarná výchova
malířství v 19. stol.
pseudohistorické slohy v
architektuře

Sjednocení Itálie

Powerpointová
prezentace: České
umění a architektura
v 2. polovině 19.stol.
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Popíše politický,
hospodářský, společenský
a kulturní vývoj v Českých
zemích
V letech 1867-1914

České země 18671914

Uvede hlavní rysy
španělské revoluce v r.
1868 a systému
restaurace.(kulturní
souvislosti)
Orientace na mapě:
Územní vývoj USA
v průběhu 19. stol.

Španělská revoluce
1868-74

Znalost příčin a následků
amer. Občan. Války (spol.
a hospod. souvislosti)

Španělsko v období
1874-1923
USA – zrod velmoci

Powerpointová
prezentace: Španělské
umění a architektura
v 2. pol. 19. stol.

španělský jazyk a
literatura
vývoj španělské literatury
19. století.
Multikulturní výchova (a)

Práce s mapou:
Územní vývoj USA

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(c)

Práce s mapou:
Územní vývoj Ruska a
imperiální expanze

Vliv reforem na Rusko
(spol. a hospod.
souvislosti).
Práce s mapou:
Expanze evropských
koloniálních velmocí

Období reforem v
Doloží na mapě koloniální
expanzi evropských
mocností na přelomu 19. a
20. stol.
Zná a objasní příčiny
1.světové války
(ekonomické, společenské,
politické)

Rusku

Kolonialismus a
evropské velmoci na
přelomu 19.20.století.

zeměpis
vznik kolonií evropských
států
výtvarná výchova
secese
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech (a)

Mezinárodní vztahy
v předvečer 1.
světové

Powerpointová
prezentace: Umění a
architektura na poč.
20. století
Práce s mapou:
Situace v Evropě
v předvečer konfliktu

Osobnostní a sociální výchova (e)

Doplnění:
Filmové dokumenty
Tématické exkurze
Zadávání referátů
Diskuze nad
probíranými tématy
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Práce ve skupinách

6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující
k naplnění
klíčových
kompetencí
Orientuje se v mezinárodním kontextu
v době vypuknutí
1.světové války.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy práce

První světová válka
– mezinárodní
vztahy

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a)
fyzika
technické novinky (tank,
letadlo)

Práce s mapou:
Průběh konfliktu
Powepointové prezentace:
vojenství za 1. světové války

Chápe Technické,
společenské a politické změny, které
válka vyvolala
Popíše vývoj Masarykovy zahraniční akce
a příčiny jejího úspěchu
Prokáže znalost státních tradic a symboliky.
Doloží na mapě Evropy změny po
Versailleské konferenci.
Zná příčiny revoluce
v Rusku v r. 1917 a
jejího vlivu na
tehdejší svět.

Československý
odboj za 1. svět
války

Versailleská mírová
konference
Revoluce a
občanská válka
v Rusku

Mezinárodní vztahy
ve 20. letech

zeměpis
změny hranic –
v Evropě po Versailleské
mírové
občanský a
společenskovědní základ
totalitní
ideologie:komunismus

Diktatura Primo de
Rivery

výtvarná výchova
avantgardní umění a
architektura
(konstruktivismus,
kubismus)
Osobnostní a sociální
výchova (c)

Československo ve
20. letech

španělská literaturastříbrný věk

Zná vývoj mezinárodní politiky v meziválečném období.

Charakterizuje režim
Primo de Rivery

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(c)
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Práce s mapou:
Postup Československých
legií

Práce s mapou: Územní
změny v Evropě po 1.
světové válce
Práce s textem: ukázky
stěžejních děl ruských
revolucionářů

Powerpointová prezentace:
ukázky umění a architektury
z meziválečného období

Doloží na
mapě územní rozsah a
národnostní složením
ČSR.

Multikulturní výchova
(a)

Získá základní přehled o politickém systému 1. republiky

Objasní příčiny,
průběh a důsledky
Velké hospodářské
krize.

Velká hospodářská
krize

Charakterizuje totalitní ideologie – fašismus, nacismus, komunismus
Uvede specifika II.
Republiky a příčiny
vypuknutí občanské
války ve Španělsku
Zasadí španělskou
občanskou válku
v mezinárodního kontextu.
Objasní vývoj v Evropě a Československu v předvečer 2. větové války

II. republika a
občanská válka ve
Španělsku

Československo ve
30. letech (do r.
1938)

Mediální výchova (a)
občanský a
společenskovědní základ
demokracie, autoritativní
a totalitní režimy.
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(e)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a)

Uvede důvody krize
versailleského systému

Na mapě popíše válečný vývoj na evropských a mimoevropských bojištích.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(c)
Mediální výchova (b)
český jazyk a literatura
česká meziválečná
literatura

fyzika
technické novinky
(atomová bomba, radar)

Doloží znalost československé kultury a
umění v meziválečném období

Orientuje se na mapě
a doloží expanzi
totalitních států
v Evropě a ve světě.

Osobnostní a sociální
výchova (e)
občanský a
společenskovědní základ
ekonomie
hospodářské teorie

Expanze totalitních
států ve 30. letech a
politika
Appeasementu

Multikulturní výchova
(a)
Mediální výchova (d)

2.světová válka

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(c)
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Práce s mapou:
Španělsko ve 30. letech
Práce s textem: propaganda
za občanské války

Práce s mapou:
československo ve stínu
Mnichova

Zná technické novinky vzešlé z 2. světové války.

Popíše československý odboj (domácí a
zahraniční) –a zařadí
ho do mezinárodního
kontextu.
Charakterizuje
českou společnost za
Protektorátu.
Zná základní rysy
frankistického režimů
v počátečním období
a prokáže znalost o
španělské zahraniční
politiky v tehdejší
době.

zeměpis
územní změny po
2. světové válce

Československo
v letech 1938-45

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(a)
Osobnostní a sociální
výchova (b)

Práce s mapou:
Průběh válečných operací
Powerpointová prezentace:
vojenství za 2. světové
války

Španělsko ve 40.
letech

Popíše příčiny vzniku
bipolárního světa
fyzika
technické novinky
(kosmický výzkum)

Na mapě ukáže
územní změny v Evropě po 2. svět. válce

Prokáže znalost
základních rysů
vnitropolitického
vývoje v ČSR
Objasní vztah vojen-

Práce s textem:
Ukázky z textů totalitní
ideologie

Práce s mapou: hlavní
centra československého
zahraničního odboje
Situace v Protektorátu a
Slovenském státě

Počátky studené
války
Multikulturní výchova
(a)
Práce s mapou: Situace ve
Španělsku ve 40. letech

ské strategie a mezinárodní politiky.
Popíše destalinizaci a

Československo
1945 – 48

Mediální výchova (d)
Enviromentální výchova
(b, c)

její vliv na SSSR a
východní blok.

Práce s mapou: změny po
skončení 2. světové války

Chápe hospodářských
a společenských
změn ve Španělsku –
příčiny a průběh.

Studená válka
v 50.letech

Výchova k myšlení
v evropských a
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globálních souvislostech
(a)

Charakterizuje vývoj
československé společnosti v 50. letech
(hospodářské změny

Španělsko v 50. a
60. letech

v ČSR – průmysl zemědělství)
Prokáže znalost
vztahů mezi SSSR a
USA

Orientuje se na mapě
(dekolonizace v Asii
a Africe. Vývoj v Latinské Americe a na
Blízkém východě).

Československá kultura v 60. letech
Charakteristika Pražského jara a mezinárodní ohlasy sovětské
invaze

50. léta v
Československu

Mezinárodní vztahy
v 60. letech

Mediální výchova (d)
španělský jazyk a
literatura
španělská literatura
v 2.polovině 20.století

Třetí svět
(dekolonizace)

Práce s mapou:
Územní a demografické
změny v poválečném
Československu

Práce s mapou:
Geopolitika za studené
války

Práce s mapo: Španělsko
v 50.-60. letech
Práce s textem: propaganda
režimu a opozice

Práce s textem: propaganda
režimu a opozice
Práce s mapou: společenské
a hospodářské změny
v ČSR v 50. letech

český jazyk a literatura
literární samizdat

Pražské jaro 1968

Zná vývoj mezinárodních vztahů.
70.-90. léta

Uvažuje možnostech
dalšího vývoje

zeměpis
proces dekolonizace a
vznik nových států
v Africe a Asii.
Vývoj světového
hospodářství ve 20. stol.

český jazyk a literatura
česká literatura v 60.
letech

Znalost průběhu přechodu k demokracii.
Seznámí se základy
dnešního politického
systému ve Španělsku

Multikulturní výchova
(b)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
(c, d)
zeměpis
územní změny ve střední
a východní Evropě po
pádu komunistických
režimů

Konec
frankistického
režimu a přechod

Práce z mapou: vznik
nových států v Africe a Asii
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k demokracii ve
Španělsku

Detente v 70. letech
Zná příčiny a průběh
zániku
komunistického
režimu v
Československu

Evropský integrační
proces
Normalizace
v ČSSR – 70.-80.léta

občanský a
společenskovědní základ
základy dnešního
politického uspořádání
v ČR.
Multikulturní výchova
(a)

Powerpointová prezentace:
Československá kultura a
umění v 60. letech
Powerpointová
prezentace:španělské umění
a kultura v 60. – 80. letech
Práce s textem: texty
československého disentu
Práce s mapou: místa
konfliktů v 70.-80. letech

2. studená válka
v 80. letech
Perestrojka v SSSR

Práce s mapou:
Rozpad východního bloku
A vznik nových ohnisek
nestability ve světě
Video:záběry z listopadové
revoluce

Rozpad východního
bloku
Sametová revoluce a
rozpad ČSFR

Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia
získává souvislý obraz dění na území českého a československého státu (z pohledu politických, kulturních,
náboženských,
ekonomických
a
sociálních
dějin)
a
přehled
o významných kapitolách evropských a světových dějin od nejstarších dob do 20. století
prokazuje časovou, věcnou i prostorovou orientaci v mnohotvárnosti historických jevů, osob a událostí
včetně každodenního života
orientuje se ve vývoji dějin českých zemí v kontextu středoevropského a evropského prostoru, dokáže
objasnit kořeny současných jevů v historické perspektivě, rozumí nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
oblastí
chápe mnohostrannou rozmanitost projevů lidské kultury a přínos národní a evropské kultury k tomuto
odkazu, rozpoznává významné památky a místa českých i obecných dějin a památek dějin Výchova k
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občanstvíumění našeho i světového kulturního dědictví hmotného i duchovního, uvědomuje si nutnost
jejich
uchování a ochrany
rozpoznává souvislosti mezi historickými jevy (osobnostmi, událostmi) a přírodním a geografickým rámcem, orientuje se v základních mezioborových vazbách historie zejména k dějinám výtvarného umění a
literatury
má úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; respektuje historické, kulturní či jiné odlišnosti
lidí, skupin i různých společenství; poznává významné osobnosti nejrůznějších oborů z dějin českých i
světových
prohlubuje zájem o minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváří si a upevňuje vědomí
sounáležitosti s evropskou kulturou, odhaluje kořeny společenských jevů, dějů a změn, promýšlí jejich
souvislosti a vzájemnou podmíněnost v reálném a historickém čase, pokouší se hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a
celosvětovém měřítku
samostatně získává z dostupných zdrojů nejrůznější povahy informace o historických skutečnostech,
chápe možnost různé interpretace historických faktů a nutnost kritického přístupu k interpretacím
vytváří a rozvíjí si schopnost využívat jako zdroj informací různé verbální texty, ikonický materiál a historické mapy, dokáže s nimi aktivně pracovat, seznamuje se i jejich prostřednictvím s mnohovrstevnatou
skutečností minulých dob a jejich proměnlivou interpretací; rozlišuje mýty a skutečnost
prokazuje základní orientaci v různých typech historických pramenů a literatury a oborech historické vědy
(archeologie a jiné pomocné vědy historické), zná a navštěvuje muzea a galerie, hrady, zámky, skanzeny
a podobné instituce uchovávající památky našeho kulturního dědictví; dokáže popsat a časově zařadit památky Prahy
orientuje se v různých typech států a státního zřízení, uvádí konkrétní příklady takových systémů v dobách
minulých i současných, chápe kořeny a vývoj demokratického zřízení v historické perspektivě; rozpoznává
názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním principům demokratického soužití
na základě získaných poznatků, zkušeností a dovedností dokáže zaujmout stanovisko ke klíčovým událostem, obdobím a osobnostem zejména českých dějin, dovede vysvětlit jejich přínos i odkaz dnešku; komunikuje o historických tématech, prezentuje výsledky své práce
utváří si pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost, chápe a dokáže uvést konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

135

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (zkratka VO)
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Předmět výchova k občanství se realizuje v prvním a druhém ročníku šestiletého dvojjazyčného
gymnázia v následující týdenní hodinové dotaci:
První ročník: 1 hodina
Druhý ročník: 1 hodina

Předmět se vyučuje celotřídně, žáci se nedělí na skupiny. Do předmětu jsou zařazena témata ze
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví,dále témata vztahující se k ochraně života a zdraví za
rizikových situací a k přípravě občana k obraně státu a také vybraná témata etické výchovy.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět výchova k občanství je součástí vzdělávacího oboru Člověk a společnost. Vzhledem
k charakteru oboru a jeho mimořádné tematické rozsáhlosti není vzdělávacím cílem předat
jednoznačné a definitivní poznatky, ale na základě jednotlivých znalostí napomáhat k orientaci ve
složitých procesech lidského dění, k hledání variabilních odpovědí na naléhavé otázky současnosti.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu:





vést žáka k vytvoření si vlastního vztahu a etického postoje k základním otázkám života,
připravit žáka pro život ve smyslu odpovědnosti za vlastní život pochopení hodnoty lidského bytí,
vést žáka k respektování lidských práv, názorové toleranci, demokracii a kulturní identitě,
vést žáka k postojům, jež by přispěly k obraně a ochraně bezpečnosti života v zemi a společnosti, ve které
žije.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu

Kompetence k učení
Učitel





vede žáky k vyhledávání informací ve všech dostupných zdrojích týkajících se problematiky;
vyzdvihuje souvislosti společenského dění s historií a s dalšími obory;
vede žáky porozumění pojmů ze základní terminologii probíraných společenskovědních problémů;
vede žáky k uvědomění si význam vzdělání a celoživotního učení v kontextu s pracovním uplatněním.

Kompetence k řešení problémů
Učitel





učí žáky rozpoznávat problémovou situaci v oblasti mezilidských vztahů, vztahu k sobě samému a v situacích spojených se sociálně-patologickými jevy;
vede žáky k samostatnému řešení běžné životní situace, uvědomění si své možnosti;
informuje je, kde hledat a přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby;
informuje o možnostech, jaké má občan demokratického státu při obraně bezpečnosti země.

Kompetence komunikativní
Učitel



vede žáky k vyjadřování vlastních názorů k dění ve společnosti a k jejich obhajování;
učí žáky využívat získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních vztahů s ostatními lidmi;
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pracuje s běžnými tištěnými informacemi v oblasti probíraných témat a vede žáky k vyhledávání informací
potřebných k vlastnímu rozvoji.

Kompetence sociální a personální
Učitel




posiluje sebevědomí žáků na základě poznání jejich vlastní osoby;
učí žáky přizpůsobovat své chování různým situacím a vnímat základní potřeby sociálně znevýhodněných
skupin;
vede žáky k uvědomění si základní mravní hodnoty v rodině a ve společnosti.

Kompetence občanské
Učitel





seznámí žáky se základními právy a povinnostmi občanů;
vede žáky k ochraně zdraví a uvědomění si významu zdravého životního stylu pro vlastní rozvoj i rozvoj
celé společnosti;
upozorňuje žáky na rizika xenofobie;
upozorňuje žáky na rizika krizových společenských jevů.

Kompetence pracovní
Učitel



vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností vzhledem k představám o svém budoucím studiu a
pracovním uplatnění;
učí žáky chápat trh práce celostně.

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující
k naplnění
klíčových
kompetencí

Žák vysvětlí pojem
osobnost, rozpozná
svůj typ temperamentu, posoudí pozitivní a negativní
stránky jednotlivých
typů temperamentu.
Objasní pojem charakter,dokáže zhodnotit a korigovat své
jednání a chování ve
vztahu k sobě samému i druhým.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace
vzdělávacího
obsahu

Metody a formy
práce

Člověk jako osobnost
 vlastnosti osobnosti
 potřeby, zájmy,
hodnoty
 sebehodnocení
 emoce a jejich
ovládání
Výchova ke zdraví –
psychohygiena
 zvládání náročných
životních situací
 smysly, paměť, učení
 já a životní styl

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d)
biologie, společenské
vědy

Řízený rozhovor,
výklad, diskuse,
skupinová práce,
referát,
prezentace,
pracovní listy,
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Uvědomí si význam  životní styl
v minulosti a dnes
citů ve svém životě.
Žák charakterizuje
životní styl současné
společnosti, objasní
nebezpečí
návykových látek a
dalších druhů
závislostí.

Výchova ke zdraví
 zdravý životní styl
 životospráva v
pubertě
 závislosti
Etická výchova
 etické hodnoty –
zdroje etiky, osobní
odpovědnost, smysl
života, aplikace
mravních zásad
a hodnot, ctnosti,
svědomí a jeho rozvoj

Rozlišuje a hodnotí
různé druhy vztahů
mezi lidmi.
Hodnotí konflikt
jako běžnou součást
života, ovládá
základní techniky
řešení konfliktu

Žák vysvětlí rozdíl
mezi heterosexualitou
a homosexualitou,
objasní pojem
registrované
partnerství, uvědomí
si důležitost
partnerské lásky pro
život.
Žák popíše metody
antikoncepce,
dokáže se orientovat
v bezpečných

Člověk mezi lidmi
 lidská setkání
 vztahy mezi
lidmi
 chování
v konfliktních
situacích
 násilné chování,
extremismus

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d)

Ochrana člověka za
běžných rizik a
mimořádných situací
Řízený rozhovor,
výklad, diskuse,
skupinová práce,
referát,
prezentace,
pracovní listy,

Člověk, láska a
manželství
 láska – zamilovanost
a láska
 sex
 heterosexualita a
homosexualita
 metody antikoncepce
 možná rizika
sexuálního života
 manželství – základ
rodiny
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způsobech
sexuálního chování.
Žák objasní proces
vzniku života.

Žák popíše typy a
formy států,
charakterizuje
základní formy státu.
Vyloží znaky
demokracie, vysvětlí
smysl voleb do
zastupitelských
orgánů. Orientuje se
v základních
možnostech politické
participace.
Žák objasní práva a
povinnosti občana
ČR, popíše způsoby
nabytí a pozbytí
státního občanství.

Žák uvede základní
úkoly vlády,

 vznik lidského života
 jak se chovat
v těhotenství
Výchova ke zdraví
 reprodukční zdraví
 bezpečné způsoby
chování
 promiskuita,
prostituce,
 komerční sexualita
HIV/AIDS
Etická výchova
 sexuální zdraví,
zodpovědný vztah
k sexualitě
 příprava na lásku
 sexuální identita
 nezralé rodičovství
Člověk ve státě
 stát, jeho funkce a
typy
 demokracie – hlavní
principy
 formy účasti člověka
v politice
 demokratické volby
v ČR
 volby do
zastupitelských
orgánů
 komunální a krajské
volby
 politické strany v ČR
 občanství – nabývání
a pozbývání
 práva povinnosti
občana
v demokratickém
státě
POKOS
 základní povinnost
státu – zajištění
svrchovanosti,

Výchova
demokratického
občana
Biologie

Výchova
demokratického
občana (b)
Ochrana člověka za
běžných rizik a
mimořádných situací
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Řízený rozhovor,
výklad, diskuse,
skupinová práce,
referát,
prezentace,
pracovní listy,

prezidenta,
Parlamentu České
republiky
v souvislosti
s obranou státu,
Žák vysvětlí základní
povinnosti občana při
obraně státu a pojem
branná povinnost,
vysvětlí rozdíl mezi
stavem nebezpečí,
nouzovým stavem,
stavem ohrožení státu
a válečným stavem.





Žák uvede základní
úkoly ozbrojených sil 
České republiky,
rozliší, co jsou to ozbrojené síly a Ar
máda České republiky,
objasní postavení
Armády České republiky při zajišťování
bezpečnosti státu,

vnitřní
a vnější bezpečnost
státu,
charakterizuje druhy
vojsk Armády České
republiky,
uvede příklady použití Armády České
republiky v krizových
situacích nevojenského charakteru.
Žák dokáže objasnit
základní funkce
ústavy, vyjmenuje
hlavní součásti
ústavy a popíše
jejich obsah.

Žák popíše význam
právního řádu pro

územní celistvosti,
ochrany
demokratických
základů, životů,
zdraví a majetkových
hodnot,
stav nebezpečí,
nouzový stav, stav
ohrožení státu,
válečný stav,
povinnost k obraně
státu – přehled
základních povinností
subjektů při obraně
státu, branná
povinnost,
ozbrojené síly České
republiky – poslání,
struktura, úkoly,
armáda České
republiky –
součást ozbrojených
sil České republiky,
hlavní druhy
vojsk,
úkoly Armády České
republiky při
odstraňování
živelních pohrom,

Ústava České
republiky
 funkce ústavy
 hlavní ustanovení
ústava ČR

Výchova
demokratického
občana (b)
Dějepis,

Právní řád české
republiky
 právo a morálka

Výchova
demokratického
občana (b)
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Řízený rozhovor,
výklad, diskuse,
skupinová práce,
referát,

život společnosti,
charakterizuje
jednotlivá právní
odvětví, vysvětlí
rozdíl mezi
morálními a
právními normami.
Žák vyjmenuje
hlavní orgány právní
ochrany občanů a
popíše soustavu
soudů v ČR.
Žák rozpozná rozdíl
mezi přestupkem a
trestným činem,
dokáže popsat
problematiku dětské
kriminality a
kriminality
mladistvých.

 právní vztahy a
právní normy
 právní řád
 orgány právní
ochrany
 druhy provinění
 kriminalita
 nejčastější případy
kriminality dětí a
mladistvých

Dějepis,

prezentace,
pracovní listy,

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a
formy práce

Žák formuluje svůj
názor na náboženství
obecně, orientuje se
v hlavních světových
náboženstvích,
dovede rozlišit
náboženství dle
různých hledisek,
objasní pojem
náboženská tolerance.
Seznámí se s hlavními
myšlenkami
jednotlivých
náboženství, jejich
tradicemi, zvyky,
svátky, symboly.

Člověk a náboženství
 náboženství a
náboženská
tolerance
 mýtus a mytologie
 abrahámovská
náboženství
 náboženství
Východu
 další náboženství,
nová náboženská
hnutí a náboženské
sekty

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (c)
Multikulturní
výchova (a,c d)

Výklad, diskuse,
test, interpretace
textu,referát,dida
ktické hry

Ochrana člověka za
běžných rizik a
mimořádných situací
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Rozpozná
manipulativní
praktiky sekt.

 extremismus a
fanatismus,
terorismus
Etická výchova
 duchovní rozměr
člověka
 obrana proti sektám
 tolerance k lidem
s jiným světovým
názorem

Žák pozná svoje
schopnosti,
dovednosti a zájmy,
orientuje se v typech
škol, seznámí se
s pravidly potřebnými
k přijímacímu
pohovoru.
Dokáže napsat
strukturovaný
životopis, ví, jak by
měla vypadat
pracovní smlouva.

Volba profesní
orientace
 osobní vlastnosti,
zájmy, schopnosti a
dovednosti
 povolání a
zaměstnání
 typy středních a
vysokých škol
 poradenská služba
 brigády
 strukturovaný
životopis
Svět práce
 pracovní právo
 pracovní smlouva
mladistvých
 brigády
styk s úřady
POKOS
 charakteristika
služebního poměru
vojáka z povolání,
 záloha ozbrojených
sil – pojem, druhy
záloh

Osobnostní a sociální
výchova (f, g, h, j)

Člověk v ekonomických vztazích
 vlastnictví a majetek
 způsoby nabytí
vlastnictví

Výchova
demokratického
občana (a,b,c)

Žák charakterizuje postavení vojáka z povolání a vojáka v záloze.

Žák rozlišuje a
porovnává různé
formy vlastnictví,
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Řízený
rozhovor,
výklad, diskuse,
skupinová
práce, referát,

uvede jejich příklady,
objasní, jaké místo má
majetek mezi dalšími
životními hodnotami.

prezentace,
pracovní listy,

Žák dodržuje zásady
hospodárnosti, popíše
a objasní vlastní
způsoby zacházení s
penězi, vyhýbá se
rizikům v hospodaření
s penězi.

Peníze a jejich
funkce
 peníze – jejich vývoj
a jejich funkce a
formy
 hotovostní a
bezhotovostní
platební styk
 zásady bezpečného
nakládání s penězi

Žák rozumí funkcím
peněžních ústavů, ví,
jaké jsou v jeho městě
peněžní ústavy,
definuje pojem úvěr,
seznámí se
s vybranými
peněžními produkty.

Bankovnictví
 Česká národní
banka a její funkce
 monetární politika
banky – ceny a
inflace
 obchodní banky a
jejich funkce
 úspory, úvěry, úroky

Žák objasní, jak
vzniká rodinný
rozpočet, popíše
způsoby hospodárného
zacházení s penězi,
porovná vhodné a
nevhodné způsoby
využívání osobního a
rodinného rozpočtu.

Hospodaření
domácnosti
 osobní rozpočet
 rodinný rozpočet
 příjmy a výdaje
domácnosti
 průměrná mzda
 odvody ze mzdy –
daně, sociální a
zdravotní pojištění
 zásady správného
hospodaření
Etická výchova
 ekonomické
hodnoty,
rozumné
nakládání
s penězi

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (c)
Dějepis

Osobnostní a sociální
výchova (j)
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zájem o otázky
národního
hospodářství
vztah mezi
ekonomikou a
etikou,
rozvíjení
ekonomických
ctností –
šetrnost,
podnikavost

Žák rozlišuje a
porovnává různé
formy vlastnictví,
uvede jejich příklady

Svět práce
 podnikání
 nejčastější formy
podnikání
 drobné a soukromé
podnikání

Pojmenuje a objasní
principy
ekonomických
systémů
Vysvětlí základní
principy fungování
tržní ekonomiky.
Rozdělí národní
hospodářství
z různých hledisek.
Objasní pojmy HDP,
nezaměstnanost,
inflace, obchodní
bilance.
Ví, kdo provádí
hospodářskou politiku
státu.

Tržní ekonomika a
národní hospodářství
 ekonomické
systémy
 tržní ekonomika
 základní tržní
kategorie – nabídka,
poptávka, cena,
konkurence
 struktura národního
hospodářství
 ukazatele národního
hospodářství
 hospodářská politika
státu
 státní rozpočet
 daně a odvody státu

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (c)

Žák objasní pojem
globalizace,
uvědomuje si hlavní
problémy globálně
propojeného světa.
Žák si uvědomuje
význam evropské a

Mezinárodní vztahy
 globální svět,
globalizace
 globální problémy
 migrace
 světové organizace

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a)
Multikulturní
výchova (b, d)
Dějepis
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světové spolupráce,
seznámí se s existencí
a činností
jednotlivých
mezinárodních
organizací, ví, kterých
je ČR členem.
Žák se seznámí
s rozdělením
pravomocí v rámci
EU, vysvětlí význam
EU.
Žák vysvětlí pojem
kolektivní obrana, poslání a základní principy a podstatu fungování NATO a bezpečnostní politiku EU.

 evropská integrace
 Evropská unie a ČR
POKOS
 kolektivní obrana –
význam a smysl
kolektivní obrany,
její prvky,
organizace,
bezpečnostní
politika EU
 NATO – vznik,
systém fungování,
příklady činnosti,
 bezpečnostní
politika EU
 účast Armády České
republiky
v zahraničních
misích.

Ochrana člověka za
běžných rizik a
mimořádných situací

.

Společenské vědy (zkratka SV)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět se realizuje od třetího ročníku šestiletého dvojjazyčného gymnázia gymnázia v následující týdenní
hodinové dotaci:
3. ročník : 2 hodiny
4. ročník: 2 hodiny
5. ročník: 2 hodiny
6. ročník: 3 hodiny
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět vyučuje celotřídně, žáci se nedělí na skupiny.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět je součástí vzdělávacího oboru Člověk a společnost. Vzhledem k charakteru oboru a jeho mimořádné
tematické rozsáhlosti není vzdělávacím cílem oboru předat jednoznačné a definitivní poznatky, ale na základě
jednotlivých znalostí napomáhat k orientaci ve složitých procesech lidského dění, k hledání variabilních odpovědí na naléhavé otázky současnosti. Dále je do občanského a společenskovědního základu integrován předmět člověk a svět práce, jehož tematické okruhy se probírají v průběhu prvního až pátého ročníku studia.
Hlavní cíle vyučovacího procesu
vést žáka k vytvoření si vlastního vztahu a etického postoje k základním otázkám života
připravit žáka pro život ve smyslu odpovědnosti za vlastní život pochopení hodnoty lidského bytí
vést žáka k respektování lidských práv, názorové toleranci, demokracii a kulturní identitě
145

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel
vede žáky k vyhledávání informací ve všech dostupných zdrojích týkajících se problematiky
vyzdvihuje souvislosti společenského dění s historií a s dalšími obory
vede žáky porozumění pojmů ze základní terminologii probíraných společenskovědních problémů
vede žáky k uvědomění si význam vzdělání a celoživotního učení v kontextu s pracovním uplatněním
Kompetence k řešení problémů
Učitel
učí žáky rozpoznávat problémovou situaci v oblasti mezilidských vztahů, vztahu k sobě samému a v situacích spojených se sociálně-patologickými jevy
vede žáky k samostatnému řešení běžné životní situace, uvědomění si své možnosti
informuje je, kde hledat a přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní
Učitel
vede žáky k vyjadřování vlastních názorů k dění ve společnosti a k jejich obhajování
učí žáky využívat získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních vztahů s ostatními lidmi
pracuje s běžnými tištěnými informacemi v oblasti probíraných témat a vede žáky k vyhledávání informací
potřebných k vlastnímu rozvoji
Kompetence sociální a personální
Učitel
posiluje sebevědomí žáků na základě poznání jejich vlastní osoby
učí žáky přizpůsobovat své chování různým situacím a vnímat základní potřeby sociálně znevýhodněných
skupin
vede žáky k uvědomění si základní mravní hodnoty v rodině a ve společnosti
Kompetence občanské
Učitel
seznámí žáky se základními právy a povinnostmi občanů
vede žáky k ochraně zdraví a uvědomění si významu zdravého životního stylu pro vlastní rozvoj i rozvoj
celé společnosti
upozorňuje žáky na rizika xenofobie
Kompetence k podnikavosti
Učitel
vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností vzhledem k představám o svém budoucím studiu a
pracovním uplatnění
učí žáky chápat trh práce celostně
Učební osnovy
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3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Žák chápe význam
společenských věd,
rozumí předmětu
jejich bádání, chápe
specifiku metod
práce.

Úvod do studia
společenských věd

Orientuje se
v základních
přístupech k lidské
psychice, rozumí
poslání
psychologických věd
teoretických i
aplikovaných.

Člověk jako jedinec

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

 postavení humanitních
oborů v systému věd

Psychika
 psychologie a její
postavení v systému
věd

Metody a formy
práce

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, b)

Výklad, diskuse, test,
interpretace textu

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d)

Výklad, diskuse, hra,
test, referát,
interpretace textu

český jazyk
výtvarná výchova
filosofie

 pojetí psychiky
v dějinách lidského
myšlení
 hlavní psychologické
směry
 psychologické vědy
 metody
psychologického
výzkumu

Objasní, proč a jak se
lidé odlišují ve svých
projevech chování,
uvede příklady
faktorů, které
ovlivňují prožívání,
chování a činnost
člověka.

Determinace psychiky

Vyloží, jak člověk
vnímá, prožívá a
poznává skutečnost,
sebe i druhé lidi a co
může jeho vnímání a
poznávání
ovlivňovat.

Vědomí

Porovnává různé
metody učení a
vyhodnocuje jejich

Psychologie učení

 biologický základ
psychických funkcí
 sociokulturní
determinační faktory

Osobnostní sociální
výchova (a, b, c)

Výklad, diskuse, hra,
test, referát

filosofie
biologie
sociologie

 bdění, spánek, sen

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c)

 psychoaktivní látky

český jazyk

 pozornost

filosofie

 kognitivní procesy

logika

Výklad, diskuse, hra,
test, referát

 paměť
 druhy učení

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, d)
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Výklad, diskuse, hra,
test, referát

účinnost pro své
studium s ohledem

 faktory učení
 efektivní studium

Mediální výchova (a,
c, d)

na vlastní psychické
předpoklady,
uplatňuje zásady
duševní hygieny při
práci a učení .

 interakce žák - učitel

filosofie
pedagogika

Na příkladech
ilustruje vhodné
způsoby vyrovnávání
se s náročnými
životními situacemi


Emoce a motivace
 charakteristika emocí

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d)

 klasifikace emocí

Sociologie

Chápe jedinečnost
osobnosti, orientuje
se v její struktuře.

Osobnost

Výklad, diskuse, hra,
test, referát

 motivační síly
náročné životní situace
 teorie a modely

Osobnostní a sociální
výchova

Výklad, diskuse, hra,
test, referát

 struktura osobnosti

(a, b, c, d)

interpretace textu

 vlastnosti osobnosti

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b, d)
český jazyk
filosofie

Vyloží, jak člověk
vnímá, prožívá a
poznává skutečnost,
sebe i druhé lidi a co
může jeho vnímání a
poznávání
ovlivňovat. Objasní,
jaký význam má
sociální kontrola ve
skupině a ve větších
sociálních celcích.

Sociální psychologie
 sociální vnímání

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d)

Výklad, diskuse, hra,
test, práce s texty

 chyby v procesu
sociálního poznávání

Multikulturální
výchova

Rétorická cvičení

 socializace

(a, b)

 komunikace

sociologie

Porovná osobnost v
jednotlivých
vývojových fázích
života, vymezí, co
každá etapa přináší

Ontogeneze lidské
psychiky

Osobnostní a sociální
výchova

 vybraná pojetí vývoje
lidské psychiky

(a, b, c, d)

 sociální chování
 sociální skupiny

Výklad, diskuse, hra,
test, referát

biologie
sociologie

do lidského života
nového a jaké životní
úkoly před člověka
staví.
Objasní podstatu
některých sociálních

rétorika

Úvod do
psychopatologie

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)
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Výklad, diskuse, hra,
test, referát, film

problémů současnosti
a popíše možné
dopady sociálněpatologického
chování na jedince a
společnost.

 příčiny a důsledky
poruch lidské psychiky

český jazyk
biologie

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Žák chápe význam
politiky, dokáže kriticky posuzovat konkrétní politické jednání, uvede příklady,
jak může občan ovlivňovat společenské dění
v obci a ve státě a jakým způsobem může
přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu

Občan ve státě

Orientuje se v různých pojetích státu.
Rozlišuje a porovnává
historické i současné
typy států (forem
vlády). Na příkladech
ukáže základní zásady
dělby moci.

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
výchova
demokratického
občana (b, c, d)



Politika



politika jako program,

mediální výchova (a,
b, c, d)



politika jako oblast
spol. dění,

dějepis



politická participace

psychologie



politická socializace

filosofie

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

sociologie



teorie státu

výchova
demokratického
občana (b, c, d)



funkce státu

dějepis



formy státu

sociologie



státní moc

psychologie

Stát

Metody a formy
práce

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

filosofie
zeměpis
ekonomie

Vyloží podstatu
demokracie, odliší ji
od nedemokratických
forem řízení sociálních
skupin a státu, porovná
postavení občana v demokratickém a totalitním státě. Vyloží podstatu komunálních a
parlamentních voleb,
na příkladech ilustruje



vymezení a zákl. rysy

výchova
demokratického
občana (b, c, d)



volební právo volební systémy,

mediální výchova (a,
b, c, d)



dělba moci zákonodárná moc a legislativní proces, moc výkonná, moc soudní

právo

Demokracie

dějepis
sociologie
psychologie
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Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

možné formy aktivní
participace občanů v
životě obce či širších
společenstvích.
Rozumí koncepci
lidských práv, orientuje se v jejím historickém vývoji, respektuje
lidská práva druhých
lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování. Uvede okruhy
problémů, s nimiž se
může občan obracet na
jednotlivé státní instituce. Zvládá komunikaci ve styku s úřady.
Uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky.

Objasní podstatu a
význam politického
pluralismu pro život ve
státě, uvede příklady
politického extremismu a objasní, v
čem spočívá nebezpečí
ideologií.
Rozlišuje složky
politického
spektra,
porovnává přístupy vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a problémů každodenního
života občanů

filosofie








Lidská práva
zakotvení lidských
práv v dokumentech
struktura lidských
práv
porušování a
ochrana lidských
práv,
Charta 77
Povinnosti člověka

výchova
demokratického
občana ( c, d)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

multikulturní
výchova (b, c, d, e,)
dějepis
sociologie
psychologie
filosofie
právo

Politický pluralismus
 Politické doktriny a
ideologie
 Hlavní rysy základních ideologií
 Politické strany -politický program postavení stran v politickém spektru

Orientuje se v proÚstavní
blematice
ústavního vývoj u nás
vývoje, porozumí podstatě politických jevů

environmentální
výchova ( c, d)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

mediální výchova (a,
b, c, d, e)
dějepis
sociologie
psychologie
filosofie
ekonomie

a politický

výchova
demokratického
občana (b, c, d)
dějepis
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Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

v minulosti i součas-  Základní etapy ústavnosti.
ního vývoje: 1848 –
Vymezí,
jakou
1918, 1918 -1992
funkci plní ve státě ús-  Politický
systém
tava a které oblasti živ Československu
vota upravuje.
Ob-  Zásadní
politické
jasní, proč je státní moc
události
v ČR rozdělena na tři
Ústava ČR
nezávislé složky, rozli-
přehled základních
šuje
a
porovnává
ustanovení
funkce a úkoly orgánů
státní moci ČR

právo

Porozumí základním
cílům mezinárodní
politiky.

multikulturní
výchova (d, e)

Mezinárodní politika


Posoudí význam
velmocí.
Zhodnotí význam
mezinárodních
organizací pro
zachování mírové
spolupráce mezi
národy.
Orientuje se
v problematice
evropské integrace,
zaujímá vlastní
postoje k procesům
sbližování evropských
zemí.

cíle a nástroje, subjekty mezinárodní
politiky, struktura
mezinárodních organizací,

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

mediální výchova (a,
b, c, d,)
dějepis
filosofie
zeměpis

Mezinárodní spolupráce


evropská integrace

výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, b, c)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

mediální výchova (a,
b, c, d)
dějepis
filosofie
zeměpis

Zhodnotí dopady
globalizace ve sféře
ekonomické, sociální,
kulturní.

Proces globalizace


příčiny, projevy, důsledky, globální problémy

multikulturní
výchova (b, c, d, e,)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

dějepis
sociologie
psychologie
filosofie
ekonomie
zeměpis

Porozumí pokusům o
výklad společnosti,

Člověk ve společnosti

osobnostní a sociální
výchova (f,g)
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Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

kriticky hodnotí různé
přístupy ke
společnosti, formuje
svůj pohled na
společnost

Posoudí úlohu
sociálních změn v
individuálním i
společenském vývoji,
rozlišuje změny konstruktivní a
destruktivní.
Uplatňuje společensky vhodné způsoby
komunikace ve formálních i neformálních vztazích,



člověk v zrcadle sociologie



předmět sociologie,
metody práce



velké sociologické
teorie

Společenská
člověka

podstata



proces socializace



základní paradigmata
současné sociologie



archaická, tradiční a
moderní společnost

multikulturní
výchova (a,b,c,d,e)
filosofie
politologie

osobnostní a sociální
výchova (f,g,h,ch)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

psychologie
filosofie
dějepis

případné neshody či
konflikty s druhými
lidmi řeší
konstruktivním
způsobem.
Formuje svůj vztah
k přírodě, chápe meze
ekonomického růstu,
kriticky zhodnocuje
své potřeby a dopad
jejich uspokojování na
přírodu.

Společnost a příroda


vývoj vztahu



faktory vztahu



vize budoucnosti

environmentální
výchova (a,b,c,d)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a,c)
biologie
filosofie
ekonomie

Respektuje kulturní
odlišnosti a rozdíly v
projevu příslušníků
různých sociálních
skupin.

Společnost a kultura


kultura materiální a
duchovní



funkce kultury



média



globalizace a masová
kultura

výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (c)
multikulturní
výchova (a,d)
mediální výchova
(a,b,e,f)
dějepis
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Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

filosofie
psychologie
Respektuje kulturní
odlišnosti a rozdíly v
projevu příslušníků
různých sociálních
skupin,
na příkladech doloží,
k jakým důsledkům
mohou vést
předsudky.

Sociální struktura

multikulturní
výchova (e)



sociální útvary



jedinec ve skupině

psychologie



sociální status

ekonomie

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

filosofie

dějepis

Objasní, jaký význam
má sociální kontrola
ve skupině a ve
větších sociálních
celcích.
Porozumí
stratifikačním
kritériím, objasní, za
jakých podmínek je
společnost stabilní



vrstvy a třídy

výchova
demokratického
občana (d)



sociální mobilita

filosofie

Sociální stratifikace

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

psychologie
ekonomie
dějepis
Sociální instituce

výchova
demokratického
občana (a,b, c)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

Objasní podstatu
některých sociálních
problémů současnosti
a popíše možné
dopady

Sociální problémy a
sociální deviace

výchova
demokratického
občana (d)

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

sociálněpatologického
chování na jedince a
společnost



nezaměstnanost



kriminalita

multikulturní
výchova (b,c,d,e)



extremistické skupiny

psychologie



závislosti

ekonomie
dějepis
právo
politologie

5. ROČNÍK
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Žák porozumí
základním mezníkům
ve vývoji
ekonomického
myšlení, uvědomí si,
jak které myšlenky
ovlivňují současné
náhledy na
ekonomiku a politiku.

Nástin vývoje
ekonomického myšlení

Zhodnotí efektivitu využívání vzácných zdrojů v jednotlivých systémech.
Vysvětlí na základě konkrétní, reálné
a aktuální situace ve
společnosti
mechanismy fungování trhu

Tržní ekonomika

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
svět práce
výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, d)

Metody a formy
práce

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty

dějepis
politologie
filosofie

 základní ekonomická
východiska
 základní ekonomické
otázky
 hlavní ekonomické
systémy

Trh a tržní mechanismus
 nabídka

svět práce
výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, b)

Výklad, diskuse, hra,
test, referát,
interpretace textu

dějepis
sociologie

svět práce
matematika

 poptávka

Výklad, diskuse, hra,
test, referát, čtení
grafů

 cena
 konkurence
 selhávání tržního
mechanismu a úloha
státu
Na základě aktuálních
mediálních informací
posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických
ukazatelů na změny v
životní úrovni občanů
Vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
příjmy obyvatelstva,

Národní hospodářství a
úloha státu v ekonomice
 makroekonom.
ukazatele HDP,HNP,
ND
 ceny a inflace, míra
inflace, typy a
důsledky inflace

svět práce
Mediální výchova (a,
b, d)
dějepis
zeměpis
sociologie
psychologie
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Výklad, diskuse,
referát, práce s texty,
práce s grafy

vklady a úvěry, dlouhodobé
finanční plánování a
uvede příklady, jak se
důsledkům
inflace
bránit .

 nezaměstnanost,
příčiny, řešení, míra
nezaměstnanosti

Používá nejběžnější
platební nástroje.
Uvede principy vývoje
ceny akcií a možnosti
forem investic do cenných papírů.

Trh peněz
 funkce a formy peněz
 multiplikace depozit
 rozdělení finančních
trhů
 banky a bankovní
soustava
 úloha centrální banky,
monetární politika

svět práce
výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Výklad, diskuse,
referát, práce s texty,
práce s grafy

mediální výchova (a,
b, d)
dějepis

 obchodní banky a
jejich funkce
 cenné papíry
 burzy a burzovní
obchody
Objasní základní metody práce CEB a rozumí dopadu jejích
opatření ve sféře HDP,

inflace, nezaměstnanosti.
Objasní základní principy fungování systému příjmů a výdajů

státu.
Rozlišuje
základní
typy daní, rozlišuje, na
které jeho činnosti se
zdaňovací povinnost
vztahuje .
Objasní funkci pod
pory v nezaměstnanosti, funkci úřadů
práce a personálních
agentur.Vyhledá informace o zaměstnání

Hospodářská politika

sociologie

 cíle a nástroje HP
 monetární politika
fiskální politika, státní
rozpočet, daňová
soustava
 sociální politika
zahraničně obchodní
politika Emoce a
motivace
 charakteristika emocí
 klasifikace emocí
 motivační síly
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Výklad, diskuse, hra,
test, referát

a rekvalifikaci v různých typech médií
Objasní, jakým
způsobem probíhá
transformace
ekonomiky, je
schopen kriticky
posoudit pozitivní i
negativní stránky
transformace

Transformace české
ekonomiky

Orientuje se
v právních formách
podnikání, je schopen
se rozhodnout, která
z forem nejlépe
vyhovuje jeho
podnikatelskému
záměru. Orientuje se
v burzovním
zpravodajství.

Firmy a jejich právní
formy

Objasní, v čem spočívá odlišnost mezi
morálními a právními
normami, odůvodní
účel sankcí při porušení právní normy.
Uvede, které státní orgány vydávají právní
předpisy i jak a kde je
uveřejňují . Rozlišuje
fyzickou a právnickou
osobu, uvede jejich
příklady.
Rozliší objektivní a
subjektivní
právní
skutečnosti.
Vymezí
podmínky
vzniku a zániku důležitých právních vztahů
(vlastnictví, pracovní
poměr, manželství) i
práva a povinnosti
účastníků těchto právních vztahů .

Občan a právo

 výchozí stav
 hlavní prvky
transformace

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (d)

Výklad, diskuse, hra,
test, referát
interpretace textu

dějepis
sociologie
politologie
svět práce
právo

Výklad, diskuse, hra,
test, práce s texty

 živnost
 veřejná obchodní
společnost
 komanditní společnost
 S.R.O.
 akciová společnost
 družstvo
 Úvod do teorie práva
právo a morálka

filosofie
dějepis

 Právní řád, právní
norma
 Platnost, účinnost,
působnost právního
předpisu
 Právní vztahy
 Právní způsobilost
 Právní skutečnosti
 Systém práva
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Výklad, diskuse,
práce s tiskem, práce
se zákoníky

Na příkladu ukáže
možné důsledky neznalosti
smlouvy
včetně jejích všeobecných podmínek.

Orientuje se
v systému soudnictví.
Rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a
jaké v trestním řízení .
Zná úlohu státního zastupitelství,
advokacie, rozhodců.
Rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany,
uvede příklady právních problémů, s nimiž
se na ně mohou občané
obracet .

Orgány chránící práva
občana
 Soudy a soudnictví
 Notářství

Výklad, diskuse,
práce s tiskem, práce
se zákoníky,

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Výklad, diskuse,
práce s tiskem, práce
se zákoníky

výchova ke zdraví

Výklad, diskuse,
práce s tiskem, práce
se zákoníky

exkurse k soudu

 Rozhodčí orgány
 Státní zastupitelství
 Advokacie
 Policie
 Ombudsman
 Mezinárodní instituce

Ve svém jednání respektuje platné právní
normy .
Rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a
jaké v trestním řízení.
Sepíše kupní a darovací
smlouvu,
smlouvu o nájmu.
Umí napsat závěť.

Občanské právo

Chápe úlohu
manželství, rozumí
právním krokům
nutným k jeho
uzavření.

Rodinné právo

Orientuje se ve svých
právech a
povinnostech
v rodině.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

 práva věcná
 práva závazková
 vlastnictví
 dědění
 držba
 nájem

 manželství a rodina

dějepis

 otcovství
 rozvod
 vztahy v rodině
 náhradní výchova a její
formy
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Rozlišuje trestný čin a
přestupek,
vymezí
podmínky trestní postižitelnosti občanů a
uvede příklady postihů
trestné činnosti .

Trestní právo
 právo hmotné a
procesní

dějepis
filosofie

Výklad, diskuse,
práce s tiskem, práce
se zákoníky

 trestný čin a přestupek
 trestnost
 vyloučení trestnosti
 trestní řízení
 systém trestů

Umí sepsat pracovní
smlouvu, zná její zákonné náležitosti. Rozumí svým právům a
povinnostem
v pracovním poměru

Dějepis

Výklad, diskuse,
práce s tiskem, práce
se zákoníky

 religionistika, její
vznik, vývoj, předmět
zkoumání

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Výklad, diskuse,
práce s tiskem

 náboženství, víra,
vztah k filosofii a mýtu

Multikulturní
výchova (a)

 typologie náboženství

Osobnostní a Sociální
výchova (b)

Pracovní právo
 vznik, změna a zánik
pracovního poměru
 práva a povinnosti
zaměstnance
 právní odpovědnost

Rozliší posvátné a
profánní, dovede
klasifikovat konkrétní
náboženství podle
různých hledisek.
Je schopen formulovat
svůj postoj k bohu, náboženství, církvi.

Člověk a náboženství

 základní teorie
náboženství

dějepis
filosofie
psychologie
sociologie
teologie

Orientuje se v systému
náboženství,
chápe
specifika jednotlivých
forem, je schopen
zhodnotit vliv jednotlivých
náboženství
v soudobém světě.

Systematická
religionistika
 přírodní náboženství
 náboženství Východu
 velké monoteismy

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)
Multikulturní
výchova (a)
dějepis
filosofie
psychologie
politologie
zeměpis
sociologie
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Výklad, diskuse,
práce s tiskem

Orientuje se ve
specifických rysech
hlavních církví u nás.

Církve a sekty
s přihlédnutím ke stavu
religiozity v ČR

Je schopen identifikovat znaky sekty a sektářského chování.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Výklad, diskuse,
práce s tiskem

Osobnostní a sociální
výchova (b)
dějepis
filosofie
psychologie
sociologie

6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí
Porozumí základním
filosofickým pojmům.
Pochopí smysl filosofie.
Objasní podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění
k uchopení skutečnosti a člověka

Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
















Úvod do filosofie
podstata filosofie
vztah filosofie a spec.
věd
filosofie a mýtus
filosofie a náboženství
hlavní filosofické discipliny, ontologie, noetika, antopologie

dějepis

Filosofie v dějinách
Antická filosofie
podmínky vzniku
hlavní směry tázání
hylozoismus (milétská
škola)
problém pohybu
(Herakleitos, eleaté)
částicové hypotézy
(atomisté, EmpedoklesAnaxagoras)
skepticismus a relativismus (sofisté)
klasická filosofie, objektivní idealismus,

dějepis

psychologie
sociologie
religionistika

psychologie
sociologie
religionistika
zeměpis
fyzika
logika
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Metody a formy
práce

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát



Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení









Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení







(Sokrates, Platón) hylemorfismus (Aristoteles)
etika helenismu (epikureismus, stoicismus,
novoplatonismus)
Středověká filosofie
apologetika (Tertullianus)
patristika, (Augustinus)
scholastika (Anselm,
Roscellinus, Tomáš
Akvinský)
vztah víry a rozumu
Bůh a jeho dokazování
rozumem
spor o universalia
Renesanční filosofie
přírodní filosofie (Koperník, Bruno)
matematizace přírody
svět jako mechanismus
příroda jako organismus (Bruno)
renesanční utopie a jejich kritika (More, Campanella)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

dějepis
psychologie
sociologie
religionistika

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

dějepis
psychologie
sociologie
religionistika
politologie
fyzika

Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení

Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofic-

Filosofie 17. století
problém poznání
empirismus (Bacon,Hobbes,Locke) a
racionalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz)
nové pojetí vědy
substanční teorie
stát jako společenská
smlouva (Hobbes,
Locke)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Osvícenství
 politické učení
 dělba moci, právní stát
(Montesquieu)
 kritika křesťanství

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)








Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

dějepis
psychologie
sociologie
religionistika
politologie

dějepis
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Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

kých otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení

Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení

 deismus (Voltaire)
 člověk a příroda a civilizace (Rousseau)
 problém poznání
 subjektivní idealismus
(Berkeley)
 skepse
 kritika substancí
(Hume)Hospodářská
politika

sociologie
religionistika
politologie

Německá filosofie
teorie transcendentální
reflexe
etika kategorického imperativu (Kant)
subjektivní idealismus
(Fichte)
objektivní idealismus
(Schelling, Hegel)
dialektika
filosofie dějin

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Moderní filosofické
směry
 marxismus
 positivismus (Comte,
Spencer)
 novopositivismus (Russell, Carnap, Witgenstein, Popper)
 pragmatismus (James,
Dewey
 voluntarismus (Nietzsche, Schopenhauer)
 filosofie života
(Dilthey, Bergson)
 fenomenologie (Husserl)
 Hermeneutika (Gadamer)
 filosofie existence
(Kierkegaard, Heidegger, Camus, Sartre)Firmy a jejich
právní formy

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b, d)








Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení
základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje
filozofického myšlení

psychologie

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

dějepis
psychologie
sociologie
religionistika

dějepis
psychologie
sociologie
religionistika
ekonomie
logika

161

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

Posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních
etických pojmů a norem.






Etika
Dobro a zlo
Etika autonomní a heteronomní
Etika a náboženství
Etika v dějinách a kulturách

Osobnostní a sociální
výchova (d)
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

Diskuse, výklad,
práce s filosofickým
textem, interpretace,
referát

Multikulturní
výchova (a)
dějepis
filosofie
psychologie
sociologie
religionistika
politologie

PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia
využívá všech klíčových kompetencí nejenom pro vlastní osobností rozvoj, ale i ve společenských vztazích
je schopen se samostatně vyjadřovat, argumentovat, rozvážně usuzovat, tolerovat názory ostatních
je připraven vytvořit si vlastní vztah, etický postoj k základním otázkám života
v procesu hledání odpovědí postupuje v kontinuitě s příbuznými obory, je si vědom určité míry neukončenosti hledání, je otevřen celoživotnímu učení
prezentuje výsledky své práce
je připraven pro život ve smyslu odpovědnosti za vlastní život, chápe hodnotu lidského bytí
na základě získaných poznatků respektuje lidská práva, demokracii, univerzálnost, kulturní identitu
toleruje názorovou rozmanitost a má porozumění pro druhé
je zodpovědný vůči životnímu prostředí
rozlišuje mezi globálními a lokálním problémy, chápe kosmopolitismus bez ztráty svých kořenů
orientuje se v problémech protikladů mezi univerzálním a individuálním; v procesu pokračující globalizace kultury si je vědom své vlastní výjimečnosti
při výběru své vlastní budoucnosti a volby životního stylu vychází z prezentovaných forem životních stylů;
rozvíjí svůj potenciál i při limitujících podmínkách prostředí
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Název vyučovacího předmětu: fyzika (zkratka F)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět fyzika realizuje v prvním až pátém ročníku
v následující týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Od třetího ročníku je předmět vyučován ve španělském jazyce.

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka předmětu probíhá v celé, nedělené třídě, pouze v 5. ročníku se třída dělí v každé vyučovací
hodině na dvě skupiny. Podle možností a potřeb probírané látky mohou být zařazovány do výuky
laboratorní práce, které jsou realizovány v půlené třídě v odborné pracovně. Žáci mohou v 5. a 6.
ročníku navštěvovat seminář z fyziky v českém jazyce.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V předmětu je kladen důraz na
hlubší porozumění zákonitostí přírodních procesů a uvědomění si užitečnosti poznatků z fyziky a
jejich aplikací v praktickém životě. V rámci předmětu si žáci osvojují dovednost objektivně pozorovat, zkoumat, experimentovat a ověřovat hypotézy o pozorovaných jevech, výsledky těchto činností
analyzovat a vyvozovat z nich závěry.
Žáci mají kromě českých a španělských učebnic k dispozici ještě sbírky fyzikálních příkladů na
procvičování. Při řešení problémových úloh je dávána přednost práci ve skupinách studentů. Součástí
výuky jsou vlastní prezentace. Žáci se zájmem o předmět se pravidelně účastní Fyzikální olympiády.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu:
dovést žáka k porozumění různých fyzikálních jevů
naučit žáka aplikovat znalosti a dovednosti z předmětu v praktickém životě
rozvíjet v žákovi způsob myšlení, které vyžaduje ověřování domněnek a přírodních faktech
vést žáka k pochopení souvislostí mezi lidskou činností a stavem přírodního a životního prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel
umožňuje žákům pozorovat různé fyzikální objekty, procesy a vlastnosti a tato pozorování zpracovávat a
vyhodnocovat
umožňuje žákům provádět jednoduché experimenty a pomocí nich ověřovat různá fyzikální tvrzení
vede žáky k vyhledávání potřebných informací v různých pramenech
zadává samostatné úkoly a vede žáky k vzájemné diskusi nad problémovými úlohami
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Kompetence k řešení problémů
Učitel
vede žáky k samostatnému přístupu při praktických úlohách
zadává takové úlohy, které umožňují různé přístupy k řešení, a vede žáky k tomu, aby volili vždy co nejjednodušší způsob řešení
vede žáky k porozumění daného problému a k pojmenování fyzikální disciplíny, která se k danému problému vztahuje
navrhuje takové problémové úlohy, které zasahují i do jiných oblastí, např. chemie, biologie, geografie aj.
Kompetence komunikační
Učitel
dbá na kultivovanost veřejného projevu žáků, jeho vlastní projev je pro žáky vzorem
dbá na to, aby žáci dodržovali základní zásady mezilidské komunikace
vytváří dostatek prostoru k tomu, aby žáci mohli vyjadřovat a obhajovat své názory, aby mohli na dané
téma komunikovat mezi sebou
rozvíjí schopnost žáků aktivně naslouchat druhým
Kompetence sociální a personální
Učitel
respektuje individuální možnosti žáků a jejich diferencované výkony
sleduje a oceňuje pokrok jednotlivých žáků
podporuje individuální schopnosti žáků a umožňuje jejich rozvoj
podporuje práci v týmu, vede žáky k tomu, aby respektovali jeden druhého
Kompetence občanské
Učitel
vlastním jednáním motivuje žáky k pečlivosti, zodpovědnosti a k dodržování stanovených pravidel

UČEBNÍ OSNOVY
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák řeší početně
fyzikální úlohy.

Práce, výkon, účinnost

matematika



informační a
komunikační
technologie

Mezipředmětové
vztahy

Aplikuje poznatky o
jednoduchých strojích.


Žák rozlišuje typy
energie a vyčísluje
jejich hodnoty.

Průřezová témata

souvislost změny
mechanické energie s
prací
mechanická práce
stálé síly

Pohybová a polohová
energie

matematika

Metody a formy
práce

skupinová práce –
řešení úloh
referáty
(využití výpočetní
techniky při
prezentacích,
vyhledávání a třídění
informací)

demonstrační pokusy
referáty, prezentace
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Aplikuje zákon
zachování mechanické
energie.
Žák popíše tepelnou
výměnu mezi tělesy.
Vypočítá teplo přijaté a
odevzdané.
Popíše kalorimetr a
vysvětlí jeho funkci.

řešení úloh
hry (křížovky na
fyzikální pojmy)
Vnitřní energie

Environmentální
výchova (c, d)

skupinová práce

energetika

vyhledávání
v tabulkách



Teplo



Teplota a její měření



tepelná výměna

alternativní zdroje
energie



Kalorimetrie

matematika

referáty, prezentace

Rozliší tepelné vodiče a
izolanty.
Hledá zdroje tepelné
energie.
Žák pojmenuje
skupenství látek a jejich
přeměny.

Změny skupenství látek
Pístové spalovací motory

Environmentální
výchova (a, b, c, d)
zeměpis
(meteorologie)

Řeší úlohy, rozliší
druhy motorů a popíše
jejich činnost.

myšlenková mapa
domácí pokusy
referáty, prezentace

přírodopis
matematika

Žák vysvětlí chování
těles v elektrickém poli.

Elektrický náboj

demonstrační pokusy

 elektrické pole

referáty

 elektroskop, popis pole
 vodič a izolant
Žák sestaví jednoduchý
i rozvětvený el. obvod.
Zapojí voltmetr a
ampérmetr do obvodu a
změří požadovanou
veličinu.
Aplikuje Ohmův zákon
a řeší matematicky
fyzikální úlohy.

Elektrické obvody

elektrotechnika

Demonstrační pokusy

 el. proud

matematika

Video

 el. napětí
 Ohmův zákon
 el. odpor a jeho
závislost na
vlastnostech vodiče
 spojování odporů
 měřicí přístroje,
ampérmetr, voltmetr,
ohmmetr
 zásady při zapojování
přístrojů
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 pravidla bezpečnosti při
práci s elektrickým
proudem
 určení rezistivity,
stanovení délky,
průřezu a odporu
vodiče
 spojování odporů
sériově a paralelně
Žák řeší úlohy a
vyhodnotí energetickou
náročnost el. spotřebičů.
Určí el. spotřebu
domácnosti.

Žák aplikuje poznatky o
zvuku v praxi.
Ví, jak si chránit sluch.
Řeší jednoduché úlohy

Elektrická práce, energie
 výkon a účinnost

skupinová práce
Demonstrační pokusy

 tepelné účinky
elektrického proudu,
přeměna elektrické
energie v energii
tepelnou v různých
vodičích

Matematika

Zvukové jevy

Environmentální
výchova (c, d)

demonstrační pokusy

matematika

referáty, prezentace

 rychlost zvuku
 vlastnosti zvuku
 ultrazvuk a jeho využití
 akustika, rezonance

Žák vysvětlí měření
meteorologických jevů.

Environmentální
výchova (c, d)

přírodopis (lidské
ucho)
Environmentální
výchova (b, c, d)

Meteorologie


výchova ke zdraví

atmosféra Země

Zamýšlí se nad
globálním oteplováním
a znečišťováním
atmosféry.

přírodopis

video

exkurze: Technické
muzeum – akustika
myšlenková mapa
referáty, prezentace
video

zeměpis

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák popíše trvalý
magnet a
elektromagnet.

Elektromagnetické jevy

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

 magnetické pole vodičů s
proudem
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Environmentální
výchova (c, d)
matematika

Metody a
formy práce

experiment
skupinová práce

 elektromagnet

Popíše
elektromagnetickou
indukci.

Demonstrační
pokusy

cívka s jádrem, změny
v primárním obvodu,
změny v cívce, otvírání a
zavírání jádra

Popíše vznik střídavého
proudu a rozliší
stejnosměrný a střídavý
proud.

 elektromagnetická indukce
 střídavý proud, měření
střídavého proudu
 transformátory

funkce transformátoru,
sestava transformátoru,
druhy transformace,
stanovení
transformačního poměru
 elektr. rozvodná síť
Žák uvádí podmínky
průchodu proudu
kapalinami a plyny.
Využívá Faradayův
zákon.

Vedení proudu v kapalinách
a plynech


elektrolýza



výboje v plynech

chemie (různé druhy
výrob)

demonstrační
pokus
exkurze

Popíše děje na
elektrodách,
ví co je ionizace plynů.
Žák aplikuje poznatky o
mechanizmech vedení
proudu při analýze

Vedení elektrického proudu
v polovodičích

Environmentální
výchova (c)

grafické
zpracování



člověk jako tvůrce
inteligentních soustav,
počítače x-té generace.

měření

chování
polovodičových
součástek v obvodech.

Žák si uvědomuje
nebezpečí el. proudu,
zvládá základy první
pomoci.

rozdíl mezi vodičem a
polovodičem



přechod PN



polovodičová dioda



funkce diody



polovodiče a jejich využití
– dioda a její usměrňovací
účinky, charakteristika
diody

V-A
charakteristika

matematika

Zásady bezpečnosti práce při
práci s elektrickým proudem
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Film

Žák popíše elektronový
obal a jádro atomu,
radioaktivitu.

Environmentální
výchova (c, d)

Jaderná energie

Vysvětlí jadernou
reakci a ví, jak se
chránit před účinky
záření.



radioaktivita



využití radioaktivity



jaderné reakce



jaderný reaktor



nové cesty získávání
energie a současná
hrozba ničivých účinků
moderní energetiky
výchova ke zdraví

jaderná fúze

experiment se
soupravou
Gamabeta
film
exkurze
žákovské
prezentace

chemie
přírodopis (vznik a
vývoj života na Zemi)
Žák se umí orientovat
v problematice
základních fyzikálních
jevů.

Frontální a
skupinová práce

Opakování učiva základní
školy

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák používá
s porozuměním

Fyzikální veličiny a
jednotky

učivem zavedené
fyzikální veličiny



Mezipředmětové
vztahy

Užívá s porozuměním
zákonné měřící jednotky
pro vyjadřování hodnot 
veličin a při řešení úloh
Změří vhodnou přímou
nebo nepřímou metodou
a s přiměřenou přesností
délku, hmotnost a
hustotu látky
Zpracuje protokol o
měření podle vzoru a
určí relativní chyby
měření
Rozlišuje skalární
veličiny od vektorových
veličin a s porozuměním
operuje s oběma těmito

Průřezová témata

soustava
základních a
odvozených
veličin
mezinárodní
soustava jednotek
SI a jednotky
užívané spolu
s jednotkami SI



převody jednotek



metody měření
fyzikálních
veličin, zpracování
výsledků měření



skalární a
vektorové veličiny

Metody a formy
práce

Matematika

video,

Chemie

skupinová práce

Vhodné úvodní
motivační pokusy;

řešení úloh, využití
informačních
technologií při výuce,
prezentacích,

návaznost na učivo
fyziky ZŠ (NG);
vazba na jednotky
v matematice a na
vektorový počet;
postupné
zdokonalování
v měření

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, e)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (d,e)
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hry (rébusy,
křížovky na fyzikální
pojmy)

druhy veličin při řešení
úloh
Dodržuje pravidla
bezpečnosti a ochrany
zdraví
Žák využívá představy
hmotného bodu při
řešení úloh

Mechanika
Kinematika
hmotného bodu

Rozhodne, o jaký druh
pohybu se jedná



poloha a změna
polohy hmotného
bodu (tělesa)



trajektorie, dráha,
pohyby přímočaré
a křivočaré

Používá základní
kinematické vztahy pro
jednotlivé druhy pohybů
při řešení úloh včetně
problémových


Sestrojí grafy závislosti
dráhy a rychlosti na čase

a využívá tyto grafy
k řešení úloh na
rovnoměrné pohyby

průměrná a
okamžitá rychlost



volný pád, tíhové
zrychlení



skládání rychlostí



rovnoměrný pohyb
hmotného bodu po
kružnici

Žák uvede příklady
pohybových a
deformačních účinků
síly na těleso
Určí graficky a
v jednotlivých
případech i početně
výslednici dvou sil
působících v jednom
bodě
Používá Newtonovy
pohybové zákony pro
předvídání nebo





Osobnostní a sociální
výchova (a, b ,c, e)

video,
skupinová práce
řešení úloh, využití
informačních
technologií při výuce,
prezentacích,
hry (rébusy,
křížovky na fyzikální
pojmy)

rovnoměrný
přímočarý pohyb,
rovnoměrně
zrychlený a
rovnoměrně
zpomalený pohyb

Dynamika hmotného
bodu a soustavy
hmotných bodů


návaznost na učivo
fyziky ZŠ (NG) a na
matematiku.

síla jako fyzikální
veličina, skládání
a rozklad sil
dynamometr, síla
pružnosti,
(Hookův zákon)

návaznost na učivo
fyziky ZŠ (NG);
návaznost na geografii
– závislost tíhové síly
na zeměpisné šířce;
vazba na gravitační
sílu.
Matematika, technické
obory

první Newtonův
pohybový zákon
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video,
skupinová práce
řešení úloh, využití
informačních
technologií při výuce,
prezentacích,

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

vysvětlení pohybu
tělesa při působení sil
(tíhové, tlakové, tahové,
třecí) a při řešení úloh



interciální vztažná
soustava, Galileiho
princip



druhý Newtonův
pohybový zákon



tíhová síla, tíha
tělesa



hybnost a její
změna, impuls síly



Třetí Newtonův
pohybový zákon



Zákon zachování
hybnosti



dostředivá síla

Využívá rozkladu sil
k řešení úloh a
problémů



neinerciální
vztažná soustava,
setrvačné síly

Vysvětlí jednoduché
případy působení
setrvačných sil (určí
směr a velikost)



smykové tření,
valivý odpor

Rozliší inerciální
vztažnou soustavu od
neinerciální a používá
Gallieiho princip
relativity pro popis
pohybu v různých
inerciálních vztažných
soustavách
Využívá zákon
zachování hybnosti při
řešení úloh a problémů
včetně úloh z praxe

Osobnostní a sociální
výchova (b,e)

Demonstrační pokus

Vypočítá zrychlení
tělesa na nakloněné
rovině
Uvede příklady
užitečného a škodlivého
tření v praxi
Žák řeší konkrétní úlohy Gravitační pole
na výpočet gravitační
 gravitační síla,
síly
Newtonův
Zakreslí síly
grav.zákon
vzájemného
 gravitační pole,
gravitačního působení
gravitační
Vysvětlí fyzikální
zrychlení
význam gravitační
 tíhová síla, tíhové
konstanty
zrychlení, tíha
Odvodí vztah pro
 pohyb těles
gravitační zrychlení
v homogenním
z gravitačního zákona a
tíhovém poli
nakreslí směr tohoto
zrychlení

Zeměpis, astronomie

video,

Osobnostní a sociální
výchova (b,e)

skupinová práce
řešení úloh, využití
informačních
technologií při výuce,
prezentacích,
referáty

Možnost projektové
práce na témata:
umělé družice země,
orbitální stanice,
kosmické sondy,
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Rozlišuje pojmy
gravitační a tíhová síly,
tíha



Vysvětlí závislost
tíhové síly na zeměpisné 
šířce
Řeší úlohy na vrhy těles
Diskutuje možné tvary
trajektorie tělesa
v centrálním poli Země



raketoplány, kosmické
lodi;

pohyb těles
v centrálním
gravitačním poli
Země

Využití informačních
technologií
k interaktivním a
simulačním
experimentům na
pohyby těles
v tíhovém a
gravitačním poli Země

pohyby těles
v gravitačním poli
Slunce
Keplerovy zákony

Odvodí vztah pro
kruhovou rychlost a
interpretuje tento vztah
Řeší úlohy použitím 2. a
3. Keplerova zákona
Žák uvede příklady, kdy
těleso koná a kdy
nekoná práci
Určí práci síly
výpočtem a graficky
Zná souvislost změny
kinetické energie
s mechanickou prací
Zná souvislost změny
potenciální tíhové
energie s mechanickou
prací v tíhovém poli
Země

Mechanická práce a
mechanická energie

návaznost na učivo
fyziky ZŠ (NG);



mechanická práce
stálé síly



kinetická energie a
její změna

přesah do učiva o
práci tepelných strojů;
beseda o neexistenci
perpetua mobile
prvního druhu .



potenciální energie
(tíhová, pružnosti)
a její změna



výkon, příkon,
účinnost

Environmentální
výchova (a,b)

Využívá zákona
zachování mechanické
energie při řešení úloh a
problémů včetně úloh
z praxe
Řeší úlohy z praxe
s použitím vztahů pro
výkon a účinnost
Žák popíše posuvný a
otáčivý pohyb tuhého
tělesa
Řeší praktické úlohy na
moment síly a
momentovou větu

Mechanika tuhého
tělesa



tuhé těleso, jeho
posuvný a otáčivý

Návaznost na učivo
ZŠ (NG) o
jednoduchých strojích;
rekapitulace vztahů z
kinematiky posuvného
pohybu hmotného

171

video,
skupinová práce
řešení úloh, využití
informačních
technologií při výuce,
prezentacích,

referáty,
Možnost projektové
práce na témata:
energetika a
alternativní zdroje
energie

(rovnováha na páce,
kladce a kole na hřídeli)
Experimentálně ověří
platnost momentové
věty
Zkonstruuje výslednici
dvou různoběžných sil
působících v různých
bodech tuhého tělesa
Určí výslednici dvou
souhlasně rovnoběžných
sil a dvou nesouhlasně
rovnoběžných sil
působících v různých
bodech tuhého tělesa
Experimentálně určí
těžiště tenké desky

pohyb kolem
pevné osy




skládání sil
působících
v různých bodech
tuhého tělesa,
dvojice sil, rozklad
síly na dvě složky



těžiště tělesa,
rovnovážná poloha
tělesa



kinetická energie
tuhého tělesa,
moment
setrvačnosti tělesa
vzhledem k ose
otáčení



jednoduché stroje

Vypočítá kinetickou
energii valícího se válce

Žák uvede a vysvětlí
základní rozdíly mezi
ideální a reálnou
tekutinou
Používá vztah pro
výpočet tlaku a tlakové
síly

moment síly
vzhledem k ose
otáčení, výslednice
momentů sil,
momentová věta

Mechanika tekutin


návaznost na učivo
fyziky ZŠ a NG o
jednoduchých strojích;
správné používání
pojmů hmotný bod a
tuhé těleso při řešení
úloh

Chemie

tlak v kapalinách a
plynech



Vysvětlí funkci
barometru

tlak v kapalinách
vyvolaný vnější
silou, Pascalův
zákon



Vysvětlí, proč
atmosférický tlak klesá
s rostoucí vzdáleností
od povrchu Země

tlak vzduchu
vyvolaný tíhovou
silou



vztlaková síla,
Archimedův zákon

video,
skupinová práce

shodné a rozdílné
vlastnosti kapalin
a plynů



Řeší úlohy užitím
Pascalova a
Archimedova zákona

bodu a pohybu
hmotného bodu po
kružnici;

řešení úloh, využití
informačních
technologií při výuce,
prezentacích,
referáty

Stanoví chování tělesa
v tekutině porovnáním
hustot
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4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Mezipředmětové
vztahy

Žák řeší úlohy na změnu Vnitřní energie,
vnitřní energie konáním
práce a teplo
práce a tepelnou
 vnitřní energie
výměnou
tělesa a soustavy
Interpretuje fyzikální
těles a její změna
význam měrné tepelné
konáním práce a
kapacity
tepelnou výměnou
Sestaví kalorimetrickou
rovnici a řeší úlohy na
její použití



teplo, tepelná
kapacita, měrná
tepelná kapacita

Řeší úlohy z praxe na
použití prvního
termodynamického
zákona



kalorimetrická
rovnice bez
výměny
skupenství

Uvede příklady na
vedení tepla, proudění
tepla a tepelné záření



první
termodynamický
zákon

Vyhledáním součinitele
tepelné vodivosti
rozhodně o tepelné
kvalitě materiálu



přenos vnitřní
energie vedením,
prouděním a
tepelným zářením

Žák rozlišuje krystalické
a amorfní látky na
základě znalostí jejich
struktury

Struktura a
vlastnosti pevných
látek


krystalické a
amorfní látky,
ideální krystalová
mřížka, typy
základních
kubických buněk



bodové poruchy
krystalové mřížky



deformace
pevného tělesa,

Uvede příklady
jednoduchých typů
deformací
Řeší úlohy s použitím
Hookova zákona
Vyhledává v tabulkách
meze pevnosti různých
materiálů a porovná je

Průřezová témata

chemie

Metody a formy
práce

Demonstrační
pokus

Environmentální
výchova (a,b)

chemie
geologie
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Demonstrační
pokus

síla pružnosti,
normálové napětí,
relativní
prodloužení,
jednoduché
deformace

z hlediska jejich
pevnosti
Řeší úlohy na teplotní
délkovou a objemovou
roztažnost pevných těles
Uvede příklady
praktické aplikace
teplotní roztažnosti

Žák vysvětlí vlastnosti
molekul povrchové
vrstvy
Objasní fyzikální
význam povrchového
napětí
Vysvětlí vznik kapilární
elevace a deprese a
uvede příklady z praxe
Řeší úlohy na teplotní
objemovou roztažnost
kapalin a změnu hustoty
kapaliny s teplotou



Hookův zákon pro
pružnou deformaci
tahem, mez
pružnosti a mez
pevnosti



teplotní roztažnost
pevných těles

Struktura a
vlastnosti kapalin


povrchová vrstva
kapaliny a její
energie



povrchová síla,
povrchové napětí



jevy na rozhraní
pevného tělesa a
kapaliny, kapilární
tlak, kapilarita



teplotní objemová
roztažnost kapalin

Uvede příklady z praxe,
kdy je třeba počítat
s teplotní roztažností
kapalin a kde se tohoto
jevu využívá
Žák vysvětlí jednotlivé
změny skupenství
z hlediska kinetické
teorie látek a použitím
fázového diagramu
Rozliší děje: změna
skupenství, chemická
změna a rozpouštění
látky
Interpretuje fyzikální
význam měrného
skupenství tepla

Změny skupenství
látek


tání a tuhnutí,
skupenské a měrné
skupenské teplo
tání (tuhnutí)



sublimace a
desublimace



vypařování, var,
kapalnění,
skupenské a měrné

chemie

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Demonstrační
pokus

zeměpis

174

Demonstrační
pokus

Sestaví a řeší
kalorimetrickou rovnici
zahrnující změny
skupenství
Určuje hodnoty z křivky
syté vodní páry a umí je
interpretovat (včetně
trojného a kritického
bodu)
Vysvětlí princip
chladničky a tepelného
čerpadla

skupenské teplo
varu


sytá a přehřátá
pára, kritický stav
látky



kalorimetrická
rovnice pro změnu
skupenství



chladící stroj a
tepelné čerpadlo



vodní pára v
atmosféře

Popíše, jak určit, zda
vodní pára je sytá nebo
přehřátá
Vysvětlí princip
tlakového hrnce
Rozumí veličinám, které
popisují vodní páru
v atmosféře
Žák popíše vlastnosti
elektriky nabitých látek

Elektřina a
magnetismus

Chápe elektrické pole
jako zprostředkovatele
interakce

Elektrický náboj a
elektrické pole


elektrický náboj,
elektrostatické
silové působení,
Coulombův zákon



elektrické pole,
intenzita
elektrického pole

Řeší úlohy užitím
Coulombova zákona
Popíše elektrické pole
pomocí veličin E, U a φ,
znázorní graficky a
vypočítá jejich hodnoty
Zelektrizuje těleso
elektrostatickou indukcí
a vysvětlí princip tohoto
jevu
Předvídá chování
vodičů a izolantů
v elektrickém poli za
různých podmínek
Řeší úlohy na výpočet
kapacity deskového
kondenzátoru a na



práce
v elektrickém poli,
elektrické napětí



potenciální energie
v elektrickém poli,
elektrický
potenciál



matematika

video,

chemie

skupinová práce

Osobnostní a sociální
výchova (a, b ,e)

řešení úloh,
demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Demonstrační
pokus
referáty, hry
(rébusy,
křížovky na
fyzikální pojmy)

Práce
s laboratorní
technikou

elektrické pole
nabitého tělesa ce
vakuu, rozložení
náboje na vodiči
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jednoduchá zapojení
s kondenzátory



vodič a izolant
v elektrickém poli,
elektrostatická
indukce



kapacita vodiče,
kondenzátor,
spojování
kondenzátorů,
energie
kondenzátorů

Popíše základní druhy
kondenzátorů
Vysvětlí funkci
elektrostatického filtru a
funkci uzemnění

Žák vysvětlí
mechanismus vedení
elektrického proudu
rozliší elektromotorické
napětí (napětí
naprázdno) os
svorkového napětí

Vznik elektrického
proudu


elektrický proud
jako děj a jako
veličina



elektrický zdroj
napětí, přeměny
energie
v jednoduchém
obvodu

řeší úlohy na vztah pro
ustálený proud
nakreslí schéma
jednoduchého
elektrického obvodu a
zapojí obvod podle
tohoto schématu
zaměří napětí a proud
v elektrickém obvodu
určí odchylku a relativní
odchylku při měření U a
I
dodržuje zásady pro
práci v laboratoři
Žák využívá Ohmova
zákona pro část obvodu
a pro uzavřený obvod
při řešení úloh a
praktických problémů

Elektrický proud v
kovech


Ohmův zákon pro
část obvodu,
elektrický odpor,
rezistivita,
elektrická vodivost



odpor kovu jako
funkce teploty,
supravodivost



spojování rezistorů

zaměří odpor rezistoru,
spotřebiče
vysvětlí pokles
elm.napětí zdroje při
jeho zatížení

matematika

video,
skupinová práce
řešení úloh,
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zaměří VA
charakteristiku prvku
obvodu



Ohmův zákon pro
uzavřený obvod,
zatěžovací
charakteristika
zdroje napětí,
vnitřní odpor
zdroje



Kirchhoffovy
zákony



elektrická práce,
výkon, příkon

řeší úlohy na vztahy pro
odpor, práci a výkon
řeší úlohy s použitím
Kirchhoffových zákonů
používá reostat a
potenciometr k regulaci
UaI
vysvětlí zkrat a funkci
pojistek
Žák vysvětlí rozdíl mezi
vedením proudu
v kovech a kapalinách
Interpretuje význam
Faradayovy konstanty
Řeší úlohy s použitím
Faradayových zákonů
Zná princip
galvanického článku a
akumulátoru

Elektrický proud v
kapalinách
elektrolyt,
elektrolytická
disociace, elektrolýza

chemie
Environmentální
výchova (a,b)

Faradayovy zákony
pro elektrolýzu,
použití
galvanické články,
akumulátory

Vysvětlí praktické
použití elektrolýzy i její
negativní projevy
Žák popíše druhy
výbojů a příčiny jejich
vzniku
Uvede příklady
praktického použití
výbojů v plynech
Vysvětlí podstatu
katodového záření a
jeho použití v praxi
Nakreslí principiální
schéma obrazovky

Elektrický proud
v plynech a ve vakuu


nesamostatný a
samostatný výboj
v plynu



výboj za
atmosférického a
sníženého tlaku



katodové a
kanálové záření,
emise elektronů



obrazovka
v osciloskopu a
v televizním
přijímači
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Demonstrační
pokus

Žák chápe magnetické
pole jako
zprostředkovatele
interakce
Popíše, popř. nakreslí
chování magnetky
v magnetickém poli
Země
Znázorní indukčními
čarami magnetické pole
permanentního
magnetu, přímého
vodiče s proudem a
cívky s proudem
Určí směr a velikost
magnetické síly
působící na vodič
s proudem a na částici
s nábojem

Stacionární
magnetické pole


magnetické pole
vodiče s proudem



magnetická síly,
magnetická
indukce



magnetické pole
rovnoběžných
vodičů s proudem



magnetické pole
cívky



částice s nábojem
v magnetickém
poli



magnetické
vlastnosti látek,
magnetické
materiály v praxi

Vypočítá magnetickou
indukci v okolí přímého
vodiče a uvnitř
dlouhého solenoidu

matematika

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Demonstrační
pokus

Rozliší dia-,para- a
feromagnetické látky
Žák vypočítá
magnetický indukční
tok plochou cívky
Demonstruje vznik
indukovaného napětí
jednoduchými
pomůckami
Vysvětlí podstatu jevu
elektromagnetická
indukce
Vysvětlí směr
indukovaného proudu
užitím Lenzova zákona
Řeší jednoduché úlohy
užitím Faradayova
zákona a vztahu pro
indukčnost cívky

Nestacionární
magnetické pole


elektromagnetická
indukce



magnetický
indukční tok



Faradayův zákon
elektromagnetické
indukce



indukovaný proud



vlastní indukce,
indukčnost



přechodný jev,
energie cívky
s proudem

matematika

video,
skupinová práce
řešení úloh,
demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Demonstrační
pokus
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Uvede příklady využití
elektromagnetické
indukce
Graficky znázorní
časový průběh proudu a
celkové napětí v cívce
při zapnutí a vypnutí
proudu
Žák nakreslí grafy
závislosti proudu a
napětí na čase pro
všechny jednoduché
obvody st proudu s R,
L, C
Řeší jednoduché
střídavé obvody pomocí
fázového diagramu
Řeší jednoduché úlohy
na výpočet impedance
sériového obvodu R, L,
C a na určení
rezonanční frekvence
Rozlišuje okamžitou,
maximální a efektivní
hodnotu napětí a proudu
Řeší úlohy na výpočet
střední hodnoty výkonu
st. proudu a na výpočet
práce z činného výkonu
Uvede příklady
elektromotorů
v domácnosti, praxi
Uvede příklady
transformace nahoru a
dolů
Zdůvodní transformaci
nahoru při dálkovém
přenosu elektrické
energie
Porovná jednotlivé typy
elektráren podle
účinnosti a vlivu na
životní prostředí

Střídavý proud


vznik střídavého
harmonického
napětí a proudu,
vztahy pro
okamžité hodnoty
napětí a proudu



obvod střídavého
proudu
s rezistorem



výkon střídavého
proudu v obvodu
s rezistorem



obvod střídavého
proudu s cívkou,
induktance



obvod střídavého
proudu
s kondenzátorem,
kapacitance



složený obvod
střídavého proudu
(RLC v sérii),
impedance,
fázorové diagramy



výkon střídavého
proudu v obvodu
s impedancí,
efektivní hodnoty
napětí a proudu



využití střídavého
proudu
v energetice



transformátor

matematika

biologie

Environmentální
výchova (a,b)
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demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování
Demonstrační
pokus
Možnost zadání
samostatné práce
na téma přenosu
elektrické energie,
zdroje energie,
energetika apod;



přenos elektrické
energie,
elektrárny,
spotřebitelská síť



bezpečnost při
práci s elektrickým
proudem

5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák uvede příklady
kmitavých pohybů
z praxe

Mechanické kmitání a
vlnění

Popíše souvislost
harmonického bodu po
kružnici

Mezipředmětové
vztahy

Kmitání
mechanického
oscilátoru


Řeší úlohy na vztah pro
okamžitou výchylku

kmitavého pohybu bodu
(tělesa)

Sestrojí graf závislosti
okamžité výchylky na
čase a dovede v tomto

grafu číst
Provede grafickou
superpozici dvou složek
harmonického kmitání
téhož směru (např. při
použití šablony funkcí)
Vysvětlí příčinu
harmonického pohybu
Aplikuje zákon
zachování mechanické
energie na mechanický
oscilátor

Průřezová témata

kmitavý pohyb,
harmonické kmitání
veličiny popisující
kmitavý pohyb
složené kmitání,
rázy
dynamika
kmitavého pohybu,
síla pružnosti



kyvadlo



přeměny energie
v mechanickém
oscilátoru, tlumené
kmitání



nucené kmitání
mechanického
oscilátoru,
rezonance

Vazba na kinematiku
a dynamiku hmotného
bodu;
matematika
(goniometrické
funkce obecného úhlu
– sin, cos);
Práce s počítačem

Metody a formy
práce

video,
skupinová práce
řešení úloh,
demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Demonstrační pokus
Osobnostní a sociální
výchova (a, b ,e)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (d,e)
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referáty, hry (rébusy,
křížovky na fyzikální
pojmy)

Řeší úlohy s použitím
vztahu pro dobu kmitu
pružiny a
matematického kyvadla
Experimentálně určí
tuhost pružiny a tíhové
zrychlení
Uvede praktické
příklady rezonance
Vysvětlí podmínky, za
kterých dojde ke
kmitům tlumeným,
netlumeným a nuceným
Žák popíše vznik vlnění
v pružném látkovém
prostředí

Mechanické vlnění


Ilustruje na příkladech
druhy vlnění
Využívá vztahu mezi λ ,
f a rychlosti vlnění při

řešení konkrétních úloh
z praxe
Řeší úlohy na použití
rovnice postupné vlny
Vysvětlí jev
interference dvou
koherentních vlnění
Objasní na příkladu
využití Huygensova
principu
Řeší úlohy na Snellův
zákon
Uvede a popíše
příklady, kdy lze
pozorovat interferenci a
ohyb vlnění
Žák rozliší, kdy jde o
zvuk, ultrazvuk,
infrazvuk, zná přibližně
frekvenční intervaly

matematika

vznik a druhy
mechanického
vlnění, vlna, vlnová
délka, frekvence,
fázová rychlost
rovnice postupného
vlnění v řadě
hmotných bodů



interference vlnění



odraz vlnění v řadě
bodů, stojaté vlnění,
chvění



vlnění v izotropním
prostředí,
Huygensův princip



odraz a lom vlnění,
Snellův zákon



ohyb mechanického
vlnění

pokusy

Zvukové vlnění

matematika



biologie



zdroje, šíření a
rychlost zvuku
vlastnosti zvuku
(výška, barva,
hlasitost, akustická

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

vazba na učivo
biologie o uchu;
výchova ke zdraví
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demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Řeší úlohy, ve kterých
se vyskytuje veličina
rychlost zvuku
Zná základní
charakteristiky tónu,
umí rozhodnout, který
ze dvou tónů má větší
výšku, převede změnu
výšky tónu struny

intenzita, pohlcování
zvuku)


ultrazvuk a
infrazvuk



Dopplerův jev

Demonstrační pokus

Vysvětlí vznik ozvěny
Uvede příklady využití
ultrazvuku
Dovede se chránit před
nadměrným hlukem

Žák uvede příklady
praktického využití
různých druhů
elektromagnetického
záření
Zná a dodržuje pravidla
dostatečného osvětlení
Objasní rozdíl mezi
zářivou a světelnou
energií
Řeší jednoduché úlohy
na použití vztahu pro
osvětlení

Elektromagnetické
záření a jeho energie


přehled
elektromagnetického
záření, spektra



přenos energie
zářením,
fotometrické
veličiny



rentgenové záření a
jeho praktické
využití

Chemie

výchova ke zdraví

Zná podstatu spektrální
analýzy
Uvede příklady užití
rentgenového záření
Žák vypočítá rychlost
světla v optickém
prostředí
Nakreslí odražený a
lomený paprsek
Aplikuje úplný odraz
v praxi
Řeší úlohy na odraz a
lom světla

Optika


základní pojmy
optiky



světlo jako
elektromagnetické
vlnění, frekvence,
vlnová délka, index
lomu

Matematika

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Demonstrační pokus
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Změří index lomu

Žák stanoví podmínky
pro zesílení a pro
zeslabení světla



odraz a lom světla,
úplný odraz



disperze světla



rozklad světla
hranolem,
spektroskop

Popíše výsledek ohybu
světla na hraně a na
mřížce v bílém a
v monofrekvenčním
světle
Rozliší spektrum
vytvořené hranolem a
mřížkou

Moderní zobrazovací
metody

Vlnová optika


koherentní záření,
interference světla,
interferenční
maxima a minima



interference světla
na tenké vrstvě



ohyb světla na hraně
a na štěrbině



princip holografie



ohyb světla na
optické mřížce,
mřížkové spektrum



polarizace světla,
použití jevu v praxi

Pozná jevy způsobené
interferencí světla
Vysvětlí vznik
interferenčních maxim
a minim

Skupinová práce,
prezentace, video,
křížovky, rébusy

Vysvětlí způsob
polarizace světla a
podstatu i použití
Žák rozliší skutečný a
zdánlivý obraz při
zobrazování
Sestrojí obraz předmětu
pomocí rovinného a
kulového zrcadla a
pomocí tenké čočky a
uvede jeho vlastnosti
Řeší úlohy použitím
zobrazovací rovnice pro
kulové zrcadlo a pro
tenkou čočku
Vypočítá měřítko
optického zobrazení
(příčné zvětšení)Z
Popíše oko jako
optickou soustavu

Optické zobrazování

Biologie



vazba na biologii –
oko



zobrazování
rovinným a
kulovým zrcadlem,
zobrazovací rovnice
kulového zrcadla

výchova ke zdraví
(ochrana očí)

Demonstrační pokus

zobrazování
tenkými čočkami,
zobrazovací rovnice
tenké čočky



oko, konvenční
zraková vzdálenost



subjektivní optické
přístroje



objektivní optické
přístroje

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

modelování
zobrazování zrcadly a
čočkami;
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Experimentálně určí
ohniskovou vzdálenost
čočky
Zná podstatu lupy,
mikroskopu a
dalekohledu
Zná podstatu vad oka a
způsoby korekce těchto
vad
Žák uvede příklady
potvrzující kinetickou
teorii výsledné síly
mezi dvěma částicemi
na vzdálenosti těchto
částic
Vysvětlí rozdíly mezi
skupenstvími z hlediska
vzájemného vztahu
vnitřní kinetické a
vnitřní potenciální
energie částic
Uvede příklady
stanových změn a
rovnovážných stavů

Molekulární fyzika a
termika




základy kinetické
teorie látek a její
experimentální
ověření
potenciální energie
částic, modely
struktury látek



Celsiova a
termodynamická
teploty



Farenheitova teplota

Chemie

video,
skupinová práce

Osobnostní a sociální
výchova (a, b ,e)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (d,e)

řešení úloh,
demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

pokusy referáty, hry
(rébusy,
křížovky na fyzikální
pojmy)

Převádí teplotu ve °C
na teplotu v K a naopak
Práce s laboratorní
technikou

Žák vypočítá energii
kvanta pomocí
frekvence a konstanty h
Popíše vnější
fotoelektrický jev a zná
jeho základní vlastnosti
Řeší úlohy na
Einsteinovu rovnici pro
fotoefekt
Zná vlastnosti fotonu,
určí jeho energii a
hybnost

Fyzika mikrosvěta

demonstrace
s použitím
informačních
technologií a
modelování

Základní poznatky
kvantové fyziky


kvantová hypotéza,
Planckova konstanta
h



fotoelekrický jev
(vnější, vnitřní),
Einsteinova rovnice
pro fotoefekt



foton, vlnové
vlastnosti částic, de
Broglieho vztah
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Řeší úlohy použitím de
Broglieho vztahu



kvantová mechanika

Objasní pojmy
kvantování energie,
stacionární stav,
kvantové číslo,
energetická hladina
Žák uvede vztahy mezi
spektrálními
zákonitostmi a stavbou
atomu
Popíše kvantově
mechanický model
atomu
Zná význam
kvantových čísel a
jejich souvislost
s fyzikálními veličinami
popisujícími atom

Atomová fyzika

ICT



chemie

kvantování energie
elektronů v atomu



atom vodíku



periodická soustava
prvků (PSP),
Pauliho vylučovací
princip



chemické vazby



lasery

skupinová práce
řešení úloh,

Určí pomocí označení
podslupek používaných
v chemii počet
elektronů v dané
podslupce
Vyhledá elektronovou
konfiguraci atomu
v PSP
Vysvětlí význam
Pauliho principu
Objasní názorně vznik
iontové a kovalentní
vazby
Objasní pojmy excitace,
ionizace a disociace
Porovná vznik a
vlastnosti záření
luminoforu a laseru
Uvede příklady využití
laserového záření
Žák uvede základní
charakteristiky
atomového jádra

Jaderná fyzika

výchova ke zdraví



matematika

vlastnosti
atomových jader,
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Možnost zadání
projektu: jaderná

popíše vlastnosti
jaderných sil
řeší úlohy na vazbovou
energii jader

vazbová energie
jádra


uvede typy
radioaktivních přeměn a 
příklady praktického
využití radioaktivity
zná způsoby ochrany
člověka před
radioaktivním zářením

radioaktivita, záření
alfa, beta a gama,
neutronové záření

skupinová práce
řešení úloh,

zákon
radioaktivních
přeměn, poločas
přeměny



jaderné reakce,
zákony a chování

řeší úlohy s využitím
zákona radioaktivní
přeměny



jaderné štěpení



jaderná energetika

používá symboliku
zápisu jaderných reakcí



jaderné elektrárny



využití radionuklidů
a ochrana před
zářením

řeší úlohy na použití
zákonů zachování u
jaderných reakcí

Environmentální
výchova (a,b)

energetika v ČR nebo
ve Španělsku;

objasní získávání
energie štěpením
těžkých jader
popíše princip činnosti
jaderných reaktorů a
elektráren
porovná energie získané
spalováním uhlí a
štěpením uranu

Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia:
objektivně a spolehlivě pozoruje, experimentuje a měří, vytváří a ověřuje hypotézy, analyzuje výsledky a
vyvozuje závěry;
klade otázky o průběhu a příčinách různých fyzikálních procesů a dějů, správně tyto otázky formuluje a
hledá na ně adekvátní odpovědi;
zapojuje se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům a preferuje co nejefektivnější
využívání zdrojů energie v praxi;
ovládá důležité fyzikální veličiny a jejich jednotky, s porozuměním využívá vztahy mezi nimi, některé
fyzikální veličiny umí změřit vhodně zvolenými měřidly;
využívá možnosti a aplikace informačních technologií k modelování fyzikálních jevů a procesů;
aplikuje získané poznatky při řešení praktických a problémových úloh;
chápe podstatu uvedených fyzikálních jevů a procesů a dovede je uplatnit v praxi;
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chápe význam ochrany životního prostředí v souvislosti s využíváním fyzikálních jevů v energetice, v dopravě a v dalších průmyslových i zemědělských odvětvích;
dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při zacházení s elektrickými přístroji a zařízeními.“.

Název vyučovacího předmětu: chemie (zkratka Ch)
Časové vymezení vyučovacího předmětu

V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět chemie realizuje v prvním až pátém ročníku
v následující týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník.

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Od třetího ročníku je předmět vyučován ve španělském jazyce.

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Chemie se jako předmět vyučuje ve stanovené hodinové dotaci v celé nedělené třídě. Podle potřeby probírané látky jsou zařazovány do výuky laboratorní práce, které jsou realizovány v půlené
třídě v odborné pracovně.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie jako předmět informuje
o významu produktů chemického průmyslu pro rozvoj lidské společnosti, zároveň však upozorňuje i
na negativní vlivy chemie na přírodu a životní prostředí, na nutnost správného zacházení s chemickými výrobky a na nezbytnost ochrany životního prostředí.

Hlavní cíle vyučovacího předmětu
vést žáka ke zvládnutí a aplikaci poznatků o bezpečnosti práce a zvládnutí základních chemických operací
a postupů
vést žáka k řešení problému v teoretické i praktické rovině a k uplatnění jeho schopnosti při práci v malých
skupinách.
vést žáka ke studiu látek, vlastností látek, ke zkoumání chemických reakcí, při kterých nové látky vznikají
a původní látky zanikají a to látky od nejjednodušších až po velmi složité, a to jak látky přírodní, tak i
látky uměle vyrobené.
vést žáka na základě pozorování didaktických pokusů i dějů probíhajících v přírodě k vyvozování závěrů,
ke stanovování hypotéz a jejich následného ověřování a podporovat rozvoj jeho praktických dovedností,
činností a návyků.
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu

Kompetence k učení
Učitel
vhodně motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k učení
užívá nejrůznější aktivizující metody, které přibližují základní poznatky z chemie a její využívání v životě
člověka
předává a vyhledává dostatek zajímavých informací s chemickou tematikou, především v souvislosti
s běžným životem a ochranou životního prostředí
vede žáky k vyhledávání, třídění a zpracování informací
zařazuje problémové úlohy
pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence k řešení problémů
Učitel
vede žáka k samostatnému pozorování vlastností látek, chemických reakcí, k jejich vyhodnocování a k vyvozování obecně platných závěrů
předkládá náměty k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících s bezpečným užíváním
chemických látek a ochranou životního prostředí
rozvíjí schopnost žáka rozpoznat podstatu problému
Kompetence komunikativní
Učitel
vede žáka k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci, dbá na užívání odborné terminologie
vede žáka k tomu, aby stručně a výstižně sdělil výsledky experimentů a řešení problémů
podporuje komunikaci žáků při řešení problémů
umožňuje žákům, aby mohli vyjadřovat a obhajovat své názory
Kompetence sociální a personální
Učitel
organizuje a řídí práci skupin, dohlíží, aby se zapojili všichni členové skupiny
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a učí se tak vzájemnému respektu a toleranci k názorům druhých
podporuje individuální schopnosti žáků a umožňuje jejich rozvoj

Kompetence občanské
Učitel
motivuje žáky k zodpovědnému plnění úkolů
vede žáky k poznání možností rozvoje chemie a uvědomění si rizik spojených s chemickou výrobou
učí žáky zásadám ekologického chování
vede žáky k poznání zásad chování občanů při úniku nebezpečných látek
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Kompetence k podnikavosti
Učitel


motivuje žáky k dalšímu vzdělávání s budoucím profesním zaměřením



vede žáky rozvíjení svého odborného potenciálu



informuje o vzdělávacích a pracovních příležitostech v oboru

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy směřující
k naplnění klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a
formy práce

Žák rozliší postavení chemie
v systému přírodních věd.

Chemie jako věda,
historie chemie

dějepis
(doba Rudolfa II.)

výklad
video

Žák bezpečně pracuje s vybranými a
běžně používanými látkami a
hodnotí jejich rizikovost
Žák rozlišuje mezi pojmy prvek,
sloučenina, směs, atom, molekula
kation, anion.
Užívá odbornou terminologii při
popisu látek, uvádí příklady
z běžného života
Aplikuje poznatky o vlivu teploty,
míchání a velikosti povrchu
rozpuštěné látky na rychlost jejího
rozpouštění při vysvětlování
známých situací z běžného života.
Žák řeší jednoduché výpočty složení

roztoku.

Zásady bezpečné
práce ve školní
laboratoři
Soustavy látek a
jejich složení

fyzika
(látka a těleso)




Osobnostní a sociální
výchova (a, b )




směsi
roztoky, složení
roztoků
hmotnostní zlomek
objemový zlomek

Žák rozliší periody a skupiny v PT,
Periodická soustava
správně používá značky a názvy
prvků
vybraných prvků.
 vybrané s, p a d
Vysvětlí význam protonového čísla.
prvky a jejich
sloučeniny
Žák uvede příklady současného
používání některých důležitých prvků  periodický zákon
v běžném životě.
 zákon zachování
hmotnosti
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přírodopis
(mineralogie)

výklad
video
prezentace

Žák využívá názvosloví anorganické
chemie při popisu sloučenin

Názvosloví
Anorganické
Chemie
 dvouprvkové a
tříprvkové
sloučeniny
 oxidy, hydroxidy,
kyseliny
 kyselost a
zásaditost roztoků


Environmentální
výchova (b)
Osobnostní a sociální
výchova (a)

výklad
diskuse
video

kyselé deště

Žák posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek
Žák vysvětlí význam R- a S-vět,

Nebezpečné látky a
přípravky,
mimořádné události
 R-věty
 S-věty
 varovné značky a
jejich význam

Environmentální
výchova (b)
výchova ke zdraví
Osobnostní a sociální
výchova (b)
(zásady bezpečného
chování při haváriích s
únikem nebezpečných
anorganických látek)

výklad

Žák odvodí vznik chemické vazby.
Žák rozlišuje pojmy chemická
rovnice a chemická reakce. Zapíše
jednoduché chemické rovnice.
Řeší jednoduché chemické výpočty.

Chemická vazba
chemické reakce a
chemické rovnice
 vznik chemické
vazby
 chemické rovnice
 výpočty
z chemických
rovnic

matematika
(přímá a nepřímá
úměra)

Výklad
Diskuse

Žák popíše složení, vlastností a užití
důležitých solí.
Rozliší základní druhy chemických.
reakcí k přípravě solí.

Soli
 názvosloví solí
 vznik solí

Environmentální
výchova (b)

diskuse

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák vypočítá složení
roztoků o známé
koncentraci.
Řeší jednoduché
chemické výpočty.

Upevňování učiva
z prvního ročníku

Osobnostní a sociální
výchova (a, b)
matematika
(přímá a nepřímá
úměrnost)

skupinová práce
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Žák vysvětlí pojem
oxidace a redukce.
Rozliší redoxní a
ostatní reakce.
Popíše princip výroby
kovů.

Redoxní reakce
 oxidace a redukce
 výroba kovů
 koroze kovů
 elektrolýza

Environmentální
výchova (b)
fyzika
(el. proud
v kapalinách)

výklad
diskuse
video
referát
vyhledávání informací
z odborného textu
(učebnice)

Žák rozliší exotermické
a endotermické reakce.
Uvede příklady
fosilních a průmyslově
vyráběných paliv.
Popíše jejich vlastnosti
a zhodnotí jejich
využívání.
Vyhledá a uvede
příklady ropných
havárií.

Obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie
 exotermické a
endotermické
reakce

Environmentální
výchova (b)
přírodopis
(nerosty organického
původu)
fyzika
(obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie)
zeměpis
(těžba nerostných
surovin)

výklad
diskuse
referát

Žák rozliší anorganické
a organické sloučeniny.
Rozliší typy
uhlovodíků, uvede
jejich vzorce, vlastnosti
a použití.
Vyhledá a uvede
produkty zpracování
ropy.

Uhlovodíky
 alkany
 alkeny
 alkyny
 areny
 průmyslové
zpracování ropy

Environmentální
výchova (b)

výklad
video

Žák ve správných
souvislostech užívá
pojmy uhlovodíky a
deriváty uhlovodíků.
Rozliší zákl. typy
derivátů uhlovodíků,
uvede vzorce,
vlastnosti, užití.

Deriváty uhlovodíků
 halogenderiváty
 kyslíkaté deriváty
 dusíkaté deriváty

výchova ke zdraví

výklad
video

Žák rozliší základní
druhy živin, posoudí
jejich význam pro
zdraví člověka.

Přírodní látky
 sacharidy
 lipidy
 bílkoviny

přírodopis
(organické a
anorganické látky)

výklad
diskuse

Žák rozliší syntetické a
přírodní
makromolekulární
látky.

Makromolekulární
látky
 přírodní
 syntetické

Environmentální
výchova (b)
přírodopis
(organické a
anorganické látky)

výklad
diskuse
video



obnovitelné a
neobnovitelné
zdroje energie



fosilní paliva (uhlí,
ropa, zemní plyn)
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Posoudí vliv jejich
užíváními na životní
prostředí
Žák uvede principy
ekologického chování
člověka.
Zhodnotí ekonomický a
ekologický význam
recyklace odpadů.
Zhodnotí ekologická
rizika chemických
výrob.

výchova ke zdraví

Chemie a společnost,
ochrana životního
prostředí

Environmentální
výchova (b)
Osobnostní a sociální
výchova (d)
Výchova
v evropských a
globálních
souvislostech (b)

diskuse
prezentace samostatně
zvoleného problému

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák využívá znalosti o
částicové struktuře
látek a chemických
vazbách k předvídání
některých fyzikálněchemických vlastností
látek a jejich chování
chemických reakcích

Stavba atomu
 modely atomu
 kvantově
mechanický model
 elektronová
konfigurace

fyzika

Výklad
Práce s modely
prezentace

Žák předvídá vlastnosti
prvků a jejich chování
v chemických
procesech na základě
poznatků o periodické
soustavě prvků

Periodická soustava
prvků
 periodické
vlastnosti
 vybrané typické
vlastnosti prvků a
anorganických
sloučenin

fyzika
(fyzika kovů)

výklad
diskuse
video
referát
vyhledávání informací
z odborného textu
(učebnice)

Žák využívá znalosti o
stavbě elektronového
obalu k předvídání
chemických vazeb ve
sloučeninách a jejich
chování při chemických
reakcích

Chemická vazba a
vlastnosti látek
 druhy vazeb
(kovalentní, iontová
koordinačně
kovalentní, kovová
vazba)

Žák zapíše a upraví
chemickou rovnici,
Provádí náročnější
výpočty z rovnic

Chemické reakce
 oxidačně redukční
reakce (úprava
rovnic a

3. ROČNÍK

výklad
diskuse
referát

matematika
(přímá a nepřímá
úměra, rovnice)
Osobnostní a sociální
výchova (A1 C4)
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stechiometrické
výpočty)
Žák aplikuje pro
vysvětlení podstaty
protolytických dějů
zápis disociace,
posoudí kyselé a
zásadité vlastnosti látek

Protolytické reakce
 teorie kyselin a
zásad (Arrheniova,
BronstedLowryova)

Žák využívá znalostí o
vodíku k pochopení
tvorby jeho sloučenin,
vazebných možností a
aplikace sloučenin
vodíku v praxi



Charakterizuje prvky a
jejich sloučeniny,
zhodnotí jejich
surovinové zdroje a
využití v praxi.

Žák charakterizuje
významné zástupce
prvků a jejich
sloučenin, zhodnotí
jejich využití v praxi a
vliv na životní
prostředí. Žák využívá
znalosti základů
kvalitativní analýzy
k pochopení jejich
praktického významu
v anorganické chemii.



disociace kyselin a
zásad
disociace vody a
pH

Vodík, kyslík a jejich
sloučeniny, voda

p- prvky
 nejdůležitější p
prvky a jejich
sloučeniny
 reakce sloučenin
 použití těchto
sloučenin
 vybrané důkazové
reakce.

výchova ke zdraví
(význam pH pro živé
organismy)

Environmentální
výchova
(b)

biologie
Environmentální
výchova (b)
Výchova
v evropských a
globálních
souvislostech (b)
Environmentální
výchova (b)
biologie

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák charakterizuje
významné zástupce
prvků a jejich
sloučenin, zhodnotí
jejich využití v praxi a
vliv na životní
prostředí.

s prvky
 nejdůležitější
s prvky a jejich
sloučeniny
 reakce sloučenin
 použití těchto
sloučenin,

Environmentální
výchova
(b)
biologie
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Metody a formy
práce

Žák využívá znalosti

základů kvalitativní
analýzy k pochopení
jejich praktického
významu v anorganické
chemii.

vybrané důkazové
reakce

Žák charakterizuje
významné zástupce
prvků a jejich
sloučenin, zhodnotí
jejich využití v praxi a
vliv na životní
prostředí

d – prvky
 nejdůležitější d
prvky a jejich
sloučeniny
 reakce sloučenin
 použití těchto
sloučenin
 vybrané důkazové
reakce
 koordinačně
kovalentní
sloučeniny,
názvosloví

Charakterizuje základní
skupiny organických
látek, zapisuje reakce
těchto sloučenin,
zhodnotí využití
v praxi a pousadí vliv
na životní prostředí

Organická chemie
 uhlovodíky a jejich
klasifikace

Na základě získaných
poznatků objasňuje
strukturu těchto látek,
zhodnotí izomerní
vlastnosti, zapisuje
reakce těchto sloučenin,
zhodnotí využití v praxi
a pousadí vliv na
životní prostředí

Kyslíkaté deriváty
 alkoholy, fenoly,
etery
 karboxylové
kyseliny
 názvosloví, reakce
 použití sloučenin
 vybrané deriváty
karboxylových
kyselin

Na základě získaných
poznatků objasňuje
strukturu těchto látek,
zhodnotí izomerní
vlastnosti, zapisuje
reakce těchto
sloučenin, zhodnotí

Dusíkaté deriváty
 nitrosloučeniny,
aminy
 názvosloví, reakce,
použití sloučenin





názvosloví,
izomerie, typy
reakcí
alkany, alkeny,
alkyny, areny

Environmentální
výchova (b)
biologie

Environmentální
výchova
(b)
Osobnostní a sociální
výchova
(a, c)

Environmentální
výchova
(b)
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využití v praxi a
pousadí vliv na životní
prostředí

5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Objasní strukturu a
funkci sloučenin
důležitých pro
chemické reakce
probíhajících
v organismech.
Žák využívá znalosti
základů kvalitativní
analýzy k pochopení
jejich praktického
významu v organické
chemii.

Základy biochemie
 lipidy
 bílkoviny
 sacharidy, kyslíkaté
heterocykly
 nukleové kyseliny,
dusíkaté heterocykly

biologie
Osobnostní a sociální
výchova
(b)

Objasní strukturu a
funkci sloučenin
důležitých pro
chemické reakce
probíhajících
v organismech.

Enzymy, vitamíny,
hormony

biologie
výchova ke zdraví
Osobnostní a sociální
výchova
(c)

Na základě získaných
Základní metabolické
poznatků charakterizuje procesy a jejich význam
základní metabolické
procesy a jejich význam

biologie
Osobnostní a sociální
výchova
(b)

Využívá znalosti o
částicové struktuře
látek a chemických
vazbách k předvídání
některých fyzikálněchemických
vlastností látek a
jejich chování v
chemických reakcích

fyzika

Základy fyzikální
chemie
 chemická
termodynamika
 kinetika
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Metody a formy
práce

Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia
ovládá názvosloví běžných anorganických i organických sloučenin, správně užívá chemickou terminologii
provádí zápisy chemických reakcí a realizuje chemické výpočty
poznatky získané v chemii spojuje v kontextu s ostatními přírodními vědami
kompetence získané v chemii užívá jak v situacích každodenního života, tak i v mimořádných situacích.
Je schopen posoudit vliv výroby a užívání vybraných chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí
objektivně a spolehlivě pozoruje, experimentuje a měří, vytváří a ověřuje hypotézy, analyzuje výsledky a
vyvozuje závěry
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými chemikáliemi a je schopen zhodnotit jejich rizikovost; správně a bezpečně používá základní vybavení chemické laboratoře
dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při zacházení s chemikáliemi.

PŘÍRODOPIS (zkratka Př)
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Předmět přírodopis se realizuje v prvním a druhém ročníku šestiletého dvojjazyčného gymnázia
v následující hodinové dotaci:
První ročník: 2 hodiny
Druhý ročník: 2 hodiny

Předmět se vyučuje celotřídně. V prvním ročníku je do předmětu přírodopis integrována velká
část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, která se týká zdraví člověka a zdravého životního
stylu. Témata vztahující se k onemocněním jednotlivých orgánových soustav jsou logicky zařazována
k učivu o jejich stavbě a funkci, zároveň je kladen důraz na zásady zdravého životního stylu a na jeho
vliv na fyzické i psychické zdraví člověka.
Výuka předmětu je doplňována dobrovolnou účastí žáků na Biologické olympiádě a v různých
soutěžích či projektech zejména zaměřených na ekologii (např. Zelená stezka – zlatý list, Odpad je
surovina…) podle aktuální nabídky.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávací obsah se opírá o
vědecké obory: ekologie, botanika, zoologie, mikrobiologie, antropologie a geologie. V předmětu
jsou integrovány tyto vzdělávací obory nebo témata: ekologický přírodopis, výchova ke zdraví a
geologie.
V předmětu jsou rozvíjeny všechny kompetence, zejména pak k učení, k řešení problémů,
kompetence komunikativní, sociální a personální.
Takto pojatý přírodopis je již svým zaměřením nosným předmětem pro realizaci průřezového
tématu Environmentální výchova, přispívá též k realizaci Mediální výchovy (zejména způsobem
získávání informací a také způsobem prezentace výsledků práce žáků), Osobnostní a sociální výchovy
(zejména při spolupráci žáků na řešení problémových úloh a na projektech) a také k Výchově k myšlení
v evropských a globálních souvislostech (zejména při výuce o globálních ekologických problémech).
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Prostřednictvím předmětu jsou žáci vychováváni k porozumění souvislostí mezi činnostmi lidí a stavem
přírodního a životního prostředí, kteří chápou nutnost šetrného chování k přírodním systémům, ke svému
zdraví i zdraví ostatních lidí. Preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody, biomasy. Dovedou se
vhodně chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek
nebo životní prostředí.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu:




dovést žáka k porozumění souvislostí mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí,
vést žáka k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,
naučit žáka vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví nebo životní prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu přírodopis

Kompetence k učení
Učitel
 užívá různé aktivizující metody, které přibližují žákům základní poznatky z přírodopisu a jejich využívání
v životě člověka;
 předává a vyhledává zajímavé informace s biologickou tématikou především v souvislosti s běžným životem lidí a především vlivem na jejich zdraví;
 rozvíjí u žáků zájem o poznávání přírody např. propojováním nových poznatků s předchozími znalostmi
(i z dalších vzdělávacích oblastí), zadáváním problémových úloh zabývajícími se přírodními procesy;
 zařazuje do výuky praktická cvičení, při nichž žák při pozorování využívá jednoduché přístroje a modelové
organismy;
 kontroluje výsledky práce žáků (pozorování, pokusů, zkoušení), vyžaduje zhodnocení dosažených znalostí
a formulaci závěrů.
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáka k samostatnému pozorování změn životního prostředí a k jejich vyhodnocování a k vyvozování
praktických závěrů pro současnost i budoucnost;
 formuluje se žáky problémy a hypotézy k problémům při biologickém pozorování (praktickém cvičení),
ale i v běžném životě, zejména ve vztahu ke zdravému životnímu stylu;
 předkládá náměty k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících s problematikou životního
prostředí a trvale udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu;
 vyhledává analogické nebo odlišné příklady problémů, aby si žáci procvičili vyhledávání vhodných řešení.
Kompetence komunikativní
Učitel
 vede žáka k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci;
 vyžaduje slovní i písemnou interpretaci hypotéz, názorů, vědomostí žáka při vyhledávání informací, pozorování, pokusech;
 řídí dialog nebo diskusi na biologická témata, učí z nich žáky vyvozovat závěry, respektovat odlišné názory, tolerovat je.
Kompetence sociální a personální
Učitel
 organizuje a řídí práci skupin (týmů) a dohlíží, aby se zapojili všichni členové skupiny;
 podněcuje zájem všech žáků o přírodu, zdravý životní styl a celkový rozvoj jejich osobnosti při exkurzích,
výletech, pobytech v přírodě.
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Kompetence občanské
Učitel
 uvádí žákům výsledky současných výzkumů a jejich předpokládaný dopad a význam na životní prostředí,
člověka, ostatní organismy na zemi;
 vybízí a podporuje žáky ve sledování aktuálního dění, upozorňuje na novinky, koriguje informace z médií;
 procvičuje se žáky poskytování první pomoci a jednání v krizových situacích, vysvětluje příčiny a dopady
krizových situací na zdraví člověka a životní prostředí;
 vede žáky ke vztahu k naší přírodě, seznamuje je s lokálními, regionálními a globálními hledisky problematiky udržitelnosti rozvoje s ohledem na jejich dopad na zdraví lidí;
Kompetence pracovní
Učitel
 stanovuje a kontroluje pravidla bezpečnosti práce, vybírá vhodné a bezpečné přístroje, pomůcky, modely,
modelové organismy;
 upozorňuje na problémy spojené s činnostmi v přírodě a nezbytnost omezování negativních vlivů na životní prostředí, zdraví a udržitelný rozvoj.
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák:
 určí polohu, objasní
stavbu a funkci
orgánů a
orgánových soustav
těla obratlovců,
vysvětlí jejich
vzájemné vztahy
(chápe vztah mezi
jejich stavbou a
funkcí);
 porovná stavbu a
funkci těla (a jeho
částí) obratlovců a
člověka;
 určí polohu, objasní
stavbu a funkci
orgánů a
orgánových soustav
obratlovců a
lidského těla,
vysvětlí jejich
vzájemné vztahy

Povrch těla
obratlovců
Povrch těla člověka
 onemocnění kůže
poranění kůže
 popáleniny
 negativní účinek
opalování
 vliv záření různých
vlnových délek na
zdraví člověka
 úloha životního
prostředí pro
zdravý životní styl
člověka, civilizační
choroby

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu
Mediální výchova
(a, c)
Osobnostní a sociální
výchova (e, h, ch)
Environmentální
výchova (d)
fyzika
(světelné jevy)
ICT
tělesná výchova
(upevnění praktických
činností při laické
první pomoci)
Výchova ke zdraví

Tvar a pohyb těla
obratlovců
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Metody a formy
práce

Výklad, rozhovor
Prezentace, referáty
Práce s videem
Pracovní listy
Besedy v rámci
školního programu
primární prevence
(drogy, antikoncepce)
Vyhledávání
informací
z odborného textu
(učebnice) a z dalších
zdrojů (internet)

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí









(chápe vztah mezi
jejich stavbou a
funkcí);
vnímá nezdravý
životní styl jako
základní příčinu tzv.
civilizačních
chorob;
rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných nemocí a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby;
aplikuje
předlékařskou první
pomoc při
poraněních a jiném
poškození lidského
těla;
porovná tvar i
povrch těla a
způsob pohybu u
základních skupin
obratlovců
(kruhoústí, paryby
ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci, savci)
v souvislosti
s podmínkami
prostředí, ke kterým
se daný typ
organismu
přizpůsobil.

Žák:
 porovná stavbu TS
základních tříd
obratlovců i
vzhledem k typu
přijímané potravy;

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

 opěrná soustava –
kostra obratlovců a
člověka
 onemocnění,
zlomeniny,
podvrtnutí

Environmentální
výchova (d)
Trávicí soustava
obratlovců a člověka
 získávání energie
z potravy u
obratlovců
 zásady správné
výživy

Mediální výchova
(a, c)
Osobnostní a sociální
výchova (e, h, ch)
Výchova ke zdraví
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva



objasní vliv správné
výživy na zdraví
člověka;
rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění TS a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby.

 mentální anorexie,
bulimie
 onemocnění TS:
průjmová
onemocnění,
zvracení

Žák:
 porovná stavbu DS
základních tříd
obratlovců
v souvislosti
s přechodem
k suchozemskému
způsobu života;
 popíše stavbu a
funkci DS člověka;
 rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby.

Dýchací soustava
obratlovců a člověka



Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

 vliv kouření,
onemocnění DS:
rakovina, virová,
bakteriální
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák:
 uvede význam
tělních tekutin;
 porovná stavbu CS
základních tříd
obratlovců
v souvislosti
s přechodem
k suchozemskému
způsobu života;
 popíše stavbu a
funkci CS člověka;
 rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby

Tělní tekutiny
obratlovců a člověka

Žák:
 porovná stavbu VS
základních tříd
obratlovců;
 popíše stavbu a
funkci VS člověka;
 rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby.

Vylučovací soustava
obratlovců a člověka

Žák:
 porovná stavbu NS
základních tříd
obratlovců
v souvislosti
s přechodem
k suchozemskému
způsobu života a
způsobu pohybu;

Nervová soustava
obratlovců a člověka
a její činnost

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

 krevní transfuze
 cévní soustava
obratlovců a
člověka
 onemocnění CS
 arterioskleróza,
infarkt myokardu,
mozková mrtvice,
leukémie…
 poranění CS

 onemocnění VS:
záněty, dialýza,
transplantace
ledvin



onemocnění NS:
neurózy, vliv
návykových látek
na člověka
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí






Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

popíše stavbu a
funkci NS člověka;
vysvětlí pojmy
CNS, VNČ, NNČ
(podmíněný a
nepodmíněný
reflex, 1. a 2.
signální soustava);
rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby.

Žák:
 porovná stavbu
smyslových
základních tříd
obratlovců
v souvislosti
způsobem jejich
života;
 popíše stavbu a
funkci smyslových
orgánů člověka;
 rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění a
uplatňuje zásady
jejich prevence a
léčby.

Smyslové orgány
obratlovců a člověka

Žák:
 popíše stavbu a
funkci ES člověka;
 rozlišuje příčiny,
případně příznaky
běžných
onemocnění a
uplatňuje zásady

Endokrinní žlázy
obratlovců a člověka

 onemocnění
 oční vady, poranění
oka
 poruchy sluchu,
poranění ucha
 anosmie

 onemocnění
 poruchy činnosti
u každé žlázy,
zejména slinivka
břišní (diabetes)
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

Rozmnožování
obratlovců a člověka

Environmentální
výchova (d)

jejich prevence a
léčby.
Žák:
 porovná změny ve
způsobu
rozmnožování
základních tříd
obratlovců
v souvislosti
s přechodem
k suchozemskému
způsobu života;
 popíše stavbu a
funkci RS člověka;
 objasní vznik a
vývin nového
jedince od početí
do porodu;
 uvede základní
možnosti
antikoncepce,
jejich výhody i
případná rizika;
 vnímá umělé
přerušení
těhotenství jako
ukončení již
vzniklého života a
chápe z něj
vyplývající
zdravotní rizika pro
budoucí plodnost
ženy;
 objasní vznik a
vývin nového
jedince od porodu
až do stáří;
 orientuje se v zákl.
vývojových
stupních

 vývoj lidského
zárodku
 početí, porod,
antikoncepce
 onemocnění
 pohlavně přenosné
choroby, poruchy
plodnosti

Mediální výchova
(a, c)
Osobnostní a sociální
výchova (e, h, ch)
Výchova ke zdraví

Průběh lidského
života
Fylogeneze člověka
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Metody a formy
práce

Žák:
 uvede postavení
Země ve vesmíru a
sluneční soustavě;
 vyjmenuje a
charakterizuje
planety sluneční
soustavy;
 popíše stavbu
Země, uvede
základní sféry,
podrobněji popíše
zemskou kůru;
 rozpozná horninu a
minerál;
 určuje krystalové
soustavy na
modelech krystalů,
jejich geometrické
prvky a prvky
souměrnosti;
 prakticky určuje
základní fyzikální a
chemické vlastností
nerostů;
 pozná základní
nerosty, uvede
jejich vlastnosti,
užití a zařadí do
systému nerostů.

Země ve vesmíru

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu
Mediální výchova
(a, c)

fylogeneze
člověka.

2. ROČNÍK

Stavba Země

Osobnostní a sociální
výchova (a, e, h, ch)

Mineralogie

Environmentální
výchova (c, d)

 nerosty a horniny
 fyzikální vlastnosti
nerostů (hustota,
tvrdost, štěpnost,
lom, pevnost a
pružnost, optické
vlastnosti nerostů,
vlastnosti
magnetické a
elektrické)
 chemické vlastnosti
nerostů
(rozpustnost ve
vodě, v kyselinách,
barva plamene...)
 třídění nerostů
(minerálů)
 prvky
 halogenidy
 sulfidy
 oxidy
 uhličitany
 dusičnany
 sírany

zeměpis (astronomie)
fyzika
(astronomie,
atmosféra, magnetické
pole Země)

Frontální výklad
Dialog
Prezentace, referáty
Využití filmu
Vyhledávání
informací
z odborného textu
(učebnice) a z dalších
zdrojů (internet),
prezentace získaných
informací

chemie (voda, vzduch,
kovy a nekovy,
názvosloví,
obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie)

Práce s učebnicí

fyzika
(hustota, skupenství,
krystalické a amorfní
látky, alternativní
zdroje energie)

Podle podmínek je
vhodné zařadit
laboratorní práce

Geologie

Práce s modely
krystalů
Práce s ukázkami
nerostů

LP 1: Příprava
sádrovce z kalcitu na
podložním skle
s využitím
mikroskopu
LP 2: Poznávání
nerostů
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

 fosforečnany
 křemičitany
 nerosty
organického
původu
 problémy s těžbou
nerostů, rekultivace
poškozených
oblastí
Žák:
 rozpozná horninu a
minerál;
 vysvětlí horninový
cyklus;
 pozná základní
horniny, uvede
jejich užití;
 zná základní vnitřní
a vnější geologické
děje, jejich příčiny a
důsledky pro život
na Zemi a pro
člověka;
 uvede příklady
působení
jednotlivých
geologických
činitelů;
 zná zásady
bezpečnosti při
zemětřesení,
 půdotoku, lavinách,
povodních a jiných
živelných
katastrofách;
 objasní vznik půd,
definuje humus a
edafon;
 uvede základní typy
a druhy půd s jejich
základní

Petrologie





vyvřelé horniny
usazené horniny
přeměněné horniny
šetrná těžba hornin,
rekultivace krajiny
 problémy povodní,
půdotoků a jiných
katastrof, které jsou
způsobené
nešetrnými zásahy
do přírody

LP 3: Poznávání
hornin
Práce s obrázky a
ukázkami zkamenělin
Volitelně exkurze
Práce s geologickými
mapami, nákresy
Environmentální
výchova (c, d)
Mediální výchova
(a, c)
Osobnostní a sociální
výchova (h, ch)
zeměpis
chemie
Geologie
Výchova ke zdraví

Geologie
 vnitřní geologické
děje
 vnější geologické
děje
 zásady bezpečnosti
při zemětřesení,
půdotoku, lavinách,
povodních a jiných
živelných
katastrofách
Půdy



Metody a formy
práce

důležitost půd pro
přírodu
rizika nešetrného
hospodaření a
likvidace půd
člověkem
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Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí








charakteristikou,
uvede, kde se v naší
republice vyskytují;
popíše vznik
podzemní vody;
vysvětlí rozdíl mezi
vodou průlinovou a
puklinovou;
uvědomuje si
důležitost ochrany
podzemních vod;
uvede definici
minerální vody.

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu



vymírání půdních
organismů
 ochrana půd
Podzemní voda
a prameny




pochopení
důležitosti
podzemní vody a
její ochrany
zdroje podzemní
vody nejsou
nevyčerpatelné

Žák:
 vysvětlí absolutní a
relativní stáří
hornin,
stratigrafické
zákony a názory na
vznik života na
Zemi;
 dokáže s použitím
obrázků vysvětlit
postupný vývoj
organismů od
prekambria do
čtvrtohor;
 rozumí vzniku
zkamenělin a pozná
základní
zkameněliny;
 vysvětlí vznik
černého i hnědého
uhlí, uvede místa
jeho výskytu v ČR.

Vznik a vývoj života
na Zemi

fyzika
(poločas rozpadu –
určování stáří hornin)

Žák:
 uvede jednotlivé
články evolučního
vývoje člověka;
 na mapě ukáže, kde
se vyskytovaly

Antropogeneze
 evoluční zařazení
člověka do
systému

Environmentální
výchova (d)
dějepis
zeměpis
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu
výchova k občanství

Žák:
 popíše geologickou
stavbu ČR;
 uvede základní
jednotky – Český
masiv a Západní
Karpaty, vysvětlí
rozdíly mezi nimi,
jejich vývoj a části
s důrazem na jádro
Českého masivu.

Geologická stavba
ČR

zeměpis
Geologie

Žák:
 ve správných
souvislostech
používá pojmy:
ekologie,
ekosystém,
společenstvo,
populace,
producent,
konzument,
destruent, potravní

Ekologie

Environmentální
výchova (c, d)









jednotlivé druhy lidí
(Homo habilis, H.
erectus, H. sapiens);
vysvětlí vliv změny
ŽP na vývoj
člověka jako druhu;
uvede hominizační
komplexy a vysvětlí
příčiny jejich
vzniku;
popíše osidlování
jednotlivých
kontinentů
člověkem;
rozlišuje plemena
člověka
(mongoloidní,
europidní a
negroidní).

 podmínky života
 abiotické
podmínky, biotické
podmínky
 stav životního
prostředí
 člověk a biosféra
 ochrana životního
prostředí

zeměpis
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Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí






















řetězec, koloběh
látek, tok energie;
orientuje se v
globálních
problémech
životního prostředí;
chápe důležitost
ochrany životního
prostředí;
vyjmenuje naše
národní parky a
CHKO;
respektuje pravidla
ochrany přírody;
vysvětlí význam
zeleně v krajině.
odliší živé soustavy
od neživých na
základě vlastností
živých soustav.
charakterizuje viry
jako nebuněčné
soustavy
zhodnotí způsoby
ochrany proti
virovým
onemocněním a
metody jejich léčby
zhodnotí + a –
význam virů.
charakterizuje
bakterie
z ekologického,
zdravotnického a
hosp. hlediska.
zhodnotí způsoby
ochrany proti bakt.
onemocněním a
metody jejich léčby.
objasní stavbu a
funkci Prokaryot a
Eukaryot,

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

 práce
s ekologickými
pojmy a
zákonitostmi

Obecná biologie



Život a jeho
poznání
Viry (stavba, lids.
choroby,
vzteklina)

Prokaryotní buňka
 prokaryotní organismy:
 bakterie (ekol. význam, patogenní b.
– výběr, využívané
člověkem)
 sinice (včetně „zeleného hnojení“)
Eukaryotní buňka
 eukaryotní organismy
 jednobuněčné řasy
mitóza

208

Metody a formy
práce

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí





Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Integrace vzděl.
Obsahu

Metody a formy
práce

charakterizuje
protista
z ekologického,
zdravotnického a
hosp. hlediska.
Vysvětlí význam
diferenciace a
specializace buněk
pro mnohob. org.

Absolvent prvího a druhého ročníku šestiletého dvojjzyčeného gymnázia

Žák:












objasní podstatu života, základní podmínky pro jeho existenci, princip ekologické přizpůsobivosti;
vysvětlí základní význam autotrofních i heterotrofních organismů v přírodě a vztahy mezi nimi, včetně
významu pro člověka;
vymezí ekologické souvislosti v přírodě od úrovně populací, společenstev, ekosystémů až po zákonitosti
biosféry;
na příkladech zdůvodní význam ochrany biodiverzity u nás i ve světě;
objasní hromadění některých látek v prostředí v potravních řetězcích, posoudí nebezpečí toxických a mutagenních látek a zdůrazní nezbytnost jejich vyloučení z prostředí z hlediska ochrany přírody i lidského
zdraví;
popíše stavbu lidského organismu a jeho základní funkce, vysvětlí vlivy prostředí na zdraví, vývoj a způsob života člověka;
seznámí se zdroji neživé přírody, jejich využíváním a ochranou;
vysvětlí význam půdy, její ohrožení a možnosti ochrany;
uvede příklady čerpání neobnovitelných zdrojů a jeho vlivy na krajinu;
zdůrazní význam obnovitelnosti přírodních zdrojů, uvede způsoby jejich získávání; seznámí se s principy
ekologického zemědělství, s možnostmi využívání biomasy k energetickým a dalším účelům.

Biologie (B)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět biologie se realizuje v šestiletém dvojjazyčném gymnáziu v třetím až pátém ročníku gymnázia
v následující týdenní hodinové dotaci:
3. ročník : 2 hodiny
4. ročník : 2 hodiny
5. ročník : 2 hodiny
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Předmět se vyučuje celotřídně. V předmětu biologie je integrován obor geologie (4. ročník) a část
předmětu výchova ke zdraví. Témata vztahující se k onemocněním jednotlivých orgánových soustav
jsou logicky zařazována k učivu o jejich stavbě a funkci, zároveň je kladen důraz na zásady zdravého
životního stylu a na jeho vliv na fyzické i psychické zdraví člověka. Praktická část 1. pomoci je
realizována v předmětu tělesná výchova.
Výuka předmětu je doplňována dobrovolnou účastí žáků na Biologické olympiádě a v různých
soutěžích či projektech zejména zaměřených na ekologii např. Ekologická olympiáda – podle aktuální
nabídky.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah předmětu biologie se opírá o vědecké obory: ekologie, botanika, zoologie, mikrobiologie, antropologie a genetika.
V předmětu jsou rozvíjeny všechny kompetence, zejména pak k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská i profesní.
Takto pojatý předmět biologie je již svým zaměřením nosným předmětem pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova, přispívá též k realizaci Mediální výchovy (zejména způsobem získávání informací a také způsobem prezentace výsledků práce studentů), Osobnostní a sociální
výchovy (zejména při spolupráci studentů na řešení problémových úloh a na projektech) a také k Výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech (zejména při výuce o globálních ekologických problémech).
Prostřednictvím předmětu jsou studenti vychováváni k porozumění souvislostí mezi činnostmi
lidí a stavem přírodního a životního prostředí, kteří chápou nutnost šetrného chování k přírodním
systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí.
Preferují principy udržitelného rozvoje, zejména pak co nejefektivnější využívání zdrojů energie
v praxi, včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření,
větru, vody, biomasy.
Dovedou se vhodně chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu
 dovést žáka k porozumění souvislostí mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního
prostředí
 vést žáka k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
 naučit žáka vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně
ohrožujícími životy, zdraví nebo životní prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel:





užívá různé aktivizující metody, které přibližují žákům základní poznatky z biologie a jejich
využívání v životě člověka, uvádí žákům výsledky současných výzkumů a jejich předpokládaný dopad a význam na životní prostředí, člověka, ostatní organismy na zemi
vede žáky k vyhledávání zajímavých informací s biologickou tématikou v různých informačních zdrojích a vede studenty k tvořivému zpracování těchto informací, zároveň rozvíjí kritický přístup ke zdrojům těchto informací
zařazuje do výuky praktická cvičení, při nichž žák při pozorování využívá jednoduché přístroje a modelové organismy
kontroluje výsledky práce žáků (pozorování, pokusů, zkoušení), vyžaduje zhodnocení dosažených znalostí a formulaci závěrů, podporuje rozvoj přiměřeného sebehodnocení žáků

Kompetence k řešení problémů
Učitel:






rozvíjí u žáků zájem o poznávání přírody např. propojováním nových poznatků s předchozími
znalostmi (i z dalších vzdělávacích oblastí), zadáváním problémových úloh zabývajícími se
přírodními procesy. V těchto úlohách žáky vede k využívání vhodných metod a dříve získaných vědomostí a dovedností, podporuje rozvoj tvořivého myšlení s použitím představivosti
a intuice.
formuluje se žáky problémy a hypotézy k problémům při biologickém pozorování (praktickém cvičení), ale i v běžném životě
vede žáka k samostatnému pozorování změn životního prostředí, k jejich vyhodnocování a
ověřování informací, a k vyvozování a formulování praktických závěrů pro současnost i budoucnost
vyhledává analogické nebo odlišné příklady problémů, aby si žáci procvičili vyhledávání
vhodných řešení a uvědomili si možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj
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Kompetence komunikativní
Učitel:





vede žáka k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování, včetně používání odborné terminologie, a argumentaci
vyžaduje přesnou a jasnou slovní i písemnou interpretaci hypotéz, názorů, vědomostí žáka
při vyhledávání informací, pozorování, pokusech
rozvíjí dovednost žáka vhodným způsobem prezentovat svou práci i sám sebe před známým
i neznámým publikem s efektivním využitím moderních informačních technologií
řídí dialog nebo diskusi na biologická témata, učí z nich žáky vyvozovat závěry, respektovat
odlišné názory, tolerovat je a dosáhnout porozumění

Kompetence sociální a personální
Učitel:





organizuje a řídí práci skupin (týmů) a dohlíží, aby se zapojili všichni členové skupiny
podněcuje zájem všech žáků o přírodu a celkový rozvoj jejich osobnosti při exkurzích, výletech, pobytech, podporuje tak rozvíjení hodnotných mezilidských vztahů
založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
podporuje aktivitu žáků při stanovování a dosahování společných cílů
na základě získaných informací o stavbě a funkci lidského těla a o působení vnějšího prostředí na něj vede žáky k zodpovědnému vztahu k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých

Kompetence občanské
Učitel:






vede žáky ke vztahu k naší přírodě, seznamuje je s lokálními, regionálními a globálními hledisky problematiky udržitelnosti rozvoje
vybízí a podporuje žáky ve sledování aktuálního dění, upozorňuje na novinky, koriguje informace z médií. Přispívá tím k zaujímání informovaného stanoviska žáků k událostem.
předkládá náměty k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících s problematikou životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, vede tak žáky k takovému způsobu
rozhodování a jednání, který neohrožuje a nepoškozuje přírodu a životní prostředí
vede tím žáky i k respektování různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních
lidí
procvičuje se žáky poskytování první pomoci a jednání v krizových situacích, vysvětluje příčiny a dopady krizových situací na zdraví člověka a životní prostředí, rozvíjí tak informované
a zodpovědné jednání žáků v krizových a život ohrožujících situacích

Kompetence k podnikavosti
Učitel:


vede žáky k objektivnímu vyhodnocení svých potřeb, osobních předpokladů a možností a
tedy k zodpovědnému rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření

Učební osnovy
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3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák popíše stavbu a
funkci rostl. orgánů,
objasní způsoby
rozmnožování rostlin,
porovná vlastnosti
stélkatých a cévnatých
rostlin.
Posoudí vliv ŽP na
stavbu a funkci rostl.
těla.
Pozná a pojmenuje (s
využitím různých
informačních zdrojů)
významné zástupce
rostlin a uvede jejich
ekol. nároky
Zhodnotí r. jako
primární producenty
biomasy a možnosti
využití rostlin
člověkem.
Zhodnotí problematiku
ohrožených druhů a
možnosti jejich
ochrany, pozná a
pojmenuje (s využitím
různých informačních
zdrojů) významné
zástupce hub a
lišejníků.
Posoudí ekologický,
zdravotnický a hosp.
význam hub a lišejníků.

BOTANIKA

Environmentální
výchova (a, b, c)
chemie
zeměpis

Průběžně podle
charakteru třídy
a probíraného
tématu:
Frontální i
skupinová práce,
Využití vlastních
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Pracovní listy
Referáty studentů
k probíranému
tématu s využitím
studenty
vytvořených
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Příležitostně
exkurze do muzea
člověka
Podle aktuální
nabídky pro
zájemce účast
v soutěžích (např.
BiO, EkO, Poznej
a chraň přírodu
Prahy.

Žák charakterizuje
hlavní taxonomické
jednotky živočichů a
jejich významné
zástupce.
Popíše evoluci a
adaptaci org. soustav.

ZOOLOGIE

Enviromentální
výchova (a)
zeměpis

Průběžně podle
charakteru třídy
a probíraného
tématu:
Frontální i
skupinová práce,
Využití vlastních
prezentací
v dostupných

 pletiva
 rostlinné orgány
(kořen, stonek,
list)
 látkový a energetický metabolismus rostlin
 růst, rozmnožování a vývin
rostlin
 pohyby rostlin
 nižší rostliny
 mechorosty
 kapradiny
 přesličky
 plavuně
 rostliny nahosemenné
 rostliny krytosemenné
 ekologie rostlin
 houby a lišejníky

 charakteristické
znaky živočichů
 prvoci
 tkáně
 rozmnožování
 houby
 žahavci
 ploštěnci
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Objasní principy zákl.
způsobů rozmnožování
a vývoj živočichů,
pozná a pojmenuje (s
využitím různých
informačních zdrojů)
významné zástupce
živočichů a uvede jejich
ekol. nároky.
Posoudí význam ž.
v přírodě a v různých
odvětvích lids. činnosti
charakterizuje + a –
působení na lids.
populaci.
Charakterizuje zákl.
typy chování živočichů,
zhodnotí problematiku
ohrožených druhů a
možnosti jejich
ochrany.

 hlísti

programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Pracovní listy
Referáty studentů
k probíranému
tématu s využitím
studenty
vytvořených
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Příležitostně
exkurze do muzea
člověka
Podle aktuální
nabídky pro
zájemce účast
v soutěžích (např.
BiO, EkO, Poznej
a chraň přírodu
Prahy.
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4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák charakterizuje
hlavní taxonomické
jednotky živočichů a
jejich významné
zástupce.
Popíše evoluci a
adaptaci org. soustav,
objasní principy zákl.
způsobů
rozmnožování a vývoj
živočichů.
Pozná a pojmenuje (s
využitím různých
informačních zdrojů)
významné zástupce
živočichů a uvede
jejich ekol. nároky.
Posoudí význam ž.
v přírodě a v různých
odvětvích lids.
činnosti.
Charakterizuje + a –
působení na lids.
populaci,
charakterizuje zákl.
typy chování
živočichů.
Zhodnotí
problematiku
ohrožených druhů a
možnosti jejich
ochrany.

ZOOLOGIE

zeměpis
Environmentální
výchova (a, b, c)
Mediální výchova (a)
Osobnostní a sociální
(e, c)
zeměpis

Průběžně podle
charakteru třídy a
probíraného
tématu:
Frontální i
skupinová práce,
Využití vlastních
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Pracovní listy
Referáty studentů
k probíranému
tématu s využitím
studenty
vytvořených
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Příležitostně
exkurze do terénu
Podle aktuální
nabídky pro zájemce
účast v soutěžích
(např. BiO, EkO,
Poznej a chraň
přírodu Prahy,
SOČ…)

Žák porovná
významné hypotézy o
vzniku a evoluci
živých soustav na
Zemi.
Odvodí hierarchii
recentních organismů
ze znalostí o jejich

Vznik a vývoj života
na Zemi

Měkkýši
Kroužkovci
Členovci
Ostnokožci
Strunatci
Pláštěnci
Bezlebeční
Kruhoústí
Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci

Environmentální
výchova (a)

215

evoluci, podle
předloženého
schématu popíše a
vysvětlí evoluci
člověka
Žák využívá znalosti o Antropogeneze
org. soustavách pro
pochopení vztahů mezi
procesy probíhajícími
v lids. těle.
ČLOVĚK

Environmentální
výchova (a, b)
Multikulturní výchova
©
Osobnostní a sociální
výchova (a, b)
výchova ke zdraví

 opěrná soustava
 pohybová soustava

216

5. ROČNÍK
Očekávané
výstupy směřující
k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák využívá
znalosti o org.
soustavách pro
pochopení vztahů
mezi procesy
probíhajícími
v lidském těle.
Rozlišuje příčiny a
příznaky běžných
onemocnění a tzv.
civilizačních
chorob a uplatňuje
zásady jejich
prevence a léčby
preferuje zdravý
životní styl.
Ovládá zásady 1.
předlékařské
pomoci.
Charakterizuje
individuální vývoj
čl. a posoudí
faktory ovlivňující
jej v kladném i
záporném smyslu.

Člověk

Eńvoronmentální
výchova (b)
Osobnostní a
sociální výchova (a,
b)
výchova ke zdraví
Mediální výchova
(a
Osobnostní a
sociální výchova (c)
Mediální výchova
(a)
výchova ke zdraví
Osobnostní a
sociální výchova (e)

Průběžně podle
charakteru třídy a
probíraného
tématu:
Frontální i
skupinová práce,
Využití vlastních
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Pracovní listy
Referáty studentů
k probíranému
tématu s využitím
studenty
vytvořených
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Příležitostně
exkurze do muzea
člověka
Podle aktuální
nabídky pro
zájemce účast
v soutěžích (např.
BiO, EkO, Poznej a
chraň přírodu
Prahy.

Žák využívá
znalosti
genetických
zákonitostech pro
pochopení
rozmanitosti
organizmů.

Genetika

chemie
Environmentální
výchova (b)
Mediální výchova
(a)
Environmentální
výchova (ab )

Průběžně podle
charakteru třídy a
probíraného
tématu:
Frontální i
skupinová práce,
Využití vlastních
prezentací

 tělní tekutiny
 oběhová soustava
 mízní soustava
 dýchací soustava
 trávicí soustava
 vylučovací soustava
 kůže
 nervová soustava
 smyslové orgány
 soustava žláz
s vnitřní sekrecí
 rozmnožovací

sou-

stava člověka
 vývoj vajíčka, těhotenství, antikoncepce
 období lidského života

 DNA, RNA (molek.
základy dědičnosti)
 zákl. gen. pojmy
 dědičnost a proměnlivost
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Analyzuje možnosti  Mendelovy zákony
využití znalostí
 (př. jen na I. a II. z. )
z oblasti genetiky
 savčí typ určení pov běžném životě.
hlaví + poruchy u čl.

výchova ke zdraví
Osobnostní a
sociální výchova (c)
Mediální výchova
(a)

 genetika člověka
(metody, poruchy)
 genetika populací
(panmixie, autogamie, gen. drift)

Žák používá správně
základní ekologické
pojmy a
objasňuje zákl.
ekol.vztahy.
Objasní příčiny
vzniku vybraných
globálních problémů
a navrhne možnosti
jejich řešení.
Chápe důležitost
ochrany životního
prostředí a
důležitost uvedení
základních principů
trvale udržitelného
rozvoje do života
každého člověka.

Environmentální
Ekologie
výchova (a, b, c)
 Zákl. ekologické
Výchova k myšlení
pojmy
evropských a

Podminky života, ek.v valence
globálních

Potravní vztahy
souvislostech (b)
(p. řetězec, p. pyramida,
výchova ke zdraví
tok hmoty a E v ní)
Osobnostní a

Biosféra a její
sociální výchova
členění
(a, b, c, d, ei)
Vybrané globální
problémy lidstva :
 růst lidské populace
 nedostatek potravin
 nedostatek pitné
vody
 odpady
 znečištění prostředí
 devastace deštných
pralesů
 skleníkový efekt
 ozonová díra
 základní principy
trvale udržitelného
rozvoje
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v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Pracovní listy
Referáty studentů
k probíranému
tématu s využitím
studenty
vytvořených
prezentací
v dostupných
programech (např.
PowerPoint,
SMART,…)
Podle charakteru
třídy a
organizačních
možností lze zařadit
i projekty

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia


při vyjadřování správně používá odbornou terminologii



objasní podstatu života, základní podmínky pro jeho existenci, princip ekologické
přizpůsobivosti
porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi, včetně evoluce člověka
vysvětlí základní význam autotrofních i heterotrofních organizmů v přírodě a vztahy
mezi nimi, včetně významu pro člověka
vymezí ekologické souvislosti v přírodě od úrovně populací, společenstev, ekosystémů až po zákonitosti biosféry
na příkladech zdůvodní význam ochrany biodiverzity u nás i ve světě
objasní hromadění některých látek v prostředí v potravních řetězcích, posoudí nebezpečí toxických a mutagenních látek a zdůrazní nezbytnost jejich vyloučení z prostředí z hlediska ochrany přírody i lidského zdraví
popíše stavbu a funkci rostlinného a živočišného organizmu
objasní stavbu lidského organizmu a jeho základní funkce, vysvětlí vlivy prostředí
na zdraví, vývoj a způsob života člověka
vysvětlí nejdůležitější principy trvale udržitelného rozvoje
zdůrazní význam principů ekologického zemědělství, význam půdy a její ohrožení a
možnosti ochrany; možnosti využívání biomasy e energetickým a dalším účelům










.

Název vyučovacího předmětu: zeměpis (zkratka Z)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
Předmět zeměpis se realizuje po celou dobu studia v následující týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5.ročník:
6. ročník:

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Předmět zeměpis se vyučuje celotřídně, alespoň jedna hodina týdně je realizována v odborné multimediální učebně vybavené nejmodernější technikou. Od třetího ročníku výuka probíhá ve španělském jazyce.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost. Jeho
obsah je vymezen rámcovými osnovami.
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Výuka se opírá nejen o práci s učebnicí, ale i mapami, zeměpisnými atlasy, videonahrávkami a
dokumenty. Vlastní výuku doplňují tematické exkurze, návštěvy planetária a zeměpisné soutěže.
Do předmětu zeměpis je integrováno 9 hodin ICT. Vzdělávacím obsahem těchto hodin jsou především zdroje a vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentace.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu
naučit žáka pracovat s informacemi geografického charakteru, statistickými daty, kartografickým a topografickým materiálem, grafy, tabulkami a využívat je
seznámit žáka srovnávací metodou se základními přírodními a společenskými objekty, jevy a procesy
v odlišných oblastech světa
dovést žáka k vytváření si srovnávacích kriterií pro vymezení a konkrétní ohraničení a lokalizaci regionů
světa na různém stupni od úrovně světadílů až po region místní krajiny
vést žáka k pochopení příčin globálních, ekonomických, sociálních, politických a environmentálních problémů současného světa na různých regionálních úrovních
Výchovně vzdělávací strategie v zeměpise
Kompetence k učení
Učitel
zadává studentům referáty k nimž studenti vyhledávají, sbírají, třídí, zpracovávají a hodnotí zeměpisné
informace a data, která získávají z různých zdrojů (internet, rozhlas, televize, odborné encyklopedie, časopisy, použití statistických údajů, grafů, tabulek)
získané poznatky propojuje e znalostmi z ostatních oborů a tím si vytváří ucelenější představy o vztazích
mezi přírodním a společenským prostředím, mezi přírodou a působením člověka
pracuje s orientačními, topografickými a meteorologickými pomůckami, s globusem, mapami, atlasy, jízdními řády, grafy, statistickými údaji
kontroluje výsledky pozorování, měření, zkoumání a požaduje na žácích vysvětlení a samostatné hodnocení
Kompetence k řešení problémů
Učitel
vytváří s žáky na základě pozorování osvojení získaných znalostí a zkušeností hypotézu k problému či
úkolu, studenti je ověřují praktickou činností, kladou otázky se zeměpisnou i environmentální tematikou
pojmenuje podstatné lokální, regionální a globální problémy přírodní a společenské sféry, studenti o nich
diskutují a usilují o vhodné způsoby řešení problémů, sledují a hodnotí vlastní pokrok při zdolávání problémů
Kompetence komunikativní
Učitel
vyžaduje po studentech formulaci hypotéz, pojmenování problémů a vlastních názorů
vede studenty k vhodné argumentaci
vede s žáky řízený dialog, kde studenti vyjadřují své myšlenky a názory
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Kompetence občanské
Učitel
učí své studenty k praktické a bezpečné orientaci a pohybu v přírodním terénu a v urbanizované krajině,
k chování při mimořádných událostech
prezentuje fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují rovnoprávnost všech lidí,
vyjadřují demokratické přístupy k řešení problémů společenských, poznávají tradice, zvyky, kulturu a životní prostředí v jednotlivých světadílech a regionech
Kompetence pracovní
Učitel
dohlíží na bezpečnou manipulaci s pomůckami, materiály a přístroji v učebnách i při terénní výuce
informuje studenty o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních a výrobních technologií,
které mají úzký vztah k orientaci, pohybu, pobytu v terénu, k cestování, k ochraně přírodního a životního
prostředí
kladně hodnotí svědomitou a systematickou práci studentů

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák odlišuje přírodní a
společenské znaky pro
vymezení regionů,
postihne jejich odlišnosti,
vybere jádrové oblasti a
periferní zóny a zhodnotí
jejich význam
v ekonomice. Přiměřeně
svému věku určí polohu,
přírodní, kulturní,
společenská a politická
specifika.
Zvažuje změny, politické,
společenské, ekonomické,
které se v regionu staly a
zjišťuje příčiny.
Zhodnotí postavení států
v rámci mezinárodních
integračních seskupení.
Zaměří se na hlavní
problémy a pokusí se
navrhnout změny.

Regiony světa
 Severní Amerika

ICT
Environmentální
výchova (d)
ničitel přírody
přírodní katastrofy
(hurikány, tajfuny),
jejich vliv na krajinu
a lidskou společnost.
Mediální výchova (a)
práce s obrazovým,
grafickým, odborným
materiálem a
statistickými údaji,
třídění informací
z tisku
Osobnostní a sociální
výchova (b, h, i)
začlenění do
pracovního kolektivu,
komunikace
v pracovních
skupinách, prezentace
svých znalostí formou
referátu, projektu,
seminární práce,

PA- práce s atlasem
PT- práce
s turistickou mapou
POT- práce
s odborným textem
PDT- práce s denním
tiskem
TI- třídění informací
PPl- práce
s pracovními listy
PS- práce ve skupině
PZ- prezentace
znalostí
PV- práce s videem
OV- odborný výklad
MD- metoda dialogu
PE- práce
s encyklopedií
SP- samostatná práce
R- referáty přiměřené
věku
KM- kartová metoda
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ztráta ostychu během
verbálního projevu,
utváření
osobnostních kvalit.
Výchova myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (c)
přírodopis
výchova k občanství
český jazyk
cizí jazyky
dějepis
výtvarná výchova

VS- vědomostní
soutěže
ZT-znalostní test
AM- alternativní
metody
PSM- práce se slepou
mapou
POM- práce
s obrazovým
materiálem
PVT- práce v terénu
PAK – politické
aktuality
Použité metody
v tomto celku:
PA, PO, PDT, PS,
TI, PV, PZ, OV, R,
VS, ZT,AM, POM
tvorba mapy Severní
Ameriky – zanesení
získaných vědomostí

Žák odlišuje přírodní a
společenské znaky pro
vymezení regionů,
postihne jejich odlišnosti,
vybere jádrové oblasti a
periferní zóny a zhodnotí
jejich význam
v ekonomice. Přiměřeně
svému věku určí polohu,
přírodní, kulturní,
společenská a politická
specifika.
Zvažuje změny (politické,
společenské,
ekonomické), které se
v regionu staly a zjišťuje
příčiny.
Zhodnotí postavení států
v rámci mezinárodních
integračních seskupení.



Jižní Amerika

Environmentální
výchova (c, d)
amazonský prales
přírodopis
výchova k občanství
český jazyk
cizí jazyky
dějepis
výtvarná výchova

tvorba mapy Jižní
Ameriky –
zanesení získaných
vědomostí

Žák odlišuje přírodní a
společenské znaky pro
vymezení regionů,
postihne jejich odlišnosti,
vybere jádrové oblasti a
periferní zóny a zhodnotí
jejich význam
v ekonomice. Přiměřeně
svému věku určí polohu,



Asie

Environmentální
výchova (d)
vliv monzunů na
obyvatele JV a
V Asie
přírodopis
výchova k občanství
český jazyk

Použité metody
v tomto celku:
PA, PO, PDT, PS,
TI, PV, PZ, OV, R,
VS, ZT,AM, POM
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přírodní, kulturní,
společenská a politická
specifika.
Zvažuje změny, politické,
společenské, ekonomické,
které se v regionu staly a
zjišťuje příčiny.
Zhodnotí postavení států
v rámci mezinárodních
integračních seskupení.
Žák odlišuje přírodní a
společenské znaky pro
vymezení regionů,
postihne jejich odlišnosti,
vybere jádrové oblasti a
periferní zóny a zhodnotí
jejich význam
v ekonomice. Přiměřeně
svému věku určí polohu,
přírodní, kulturní,
společenská a politická
specifika.
Zvažuje změny, politické,
společenské, ekonomické,
které se v regionu staly a
zjišťuje příčiny.
Zhodnotí postavení států
v rámci mezinárodních
integračních seskupení.

cizí jazyky
dějepis



Evropa

Myšlení v evropských
a globálních
souvislostech (a, b, c)
přírodopis
výchova k občanství
český jazyk
cizí jazyky
dějepis

Znám světadíl, ve
kterém žiju?
Použité metody
v tomto celku:
PA, PO, PDT, PS,
TI, PV, PZ, OV, R,
VS, ZT, AM, POM

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák hodnotí přiměřeně
svému věku polohu,
přírodní poměry,
přírodní zdroje,
lidský a hospodářský
potenciál ČR
v evropském a
světovém měřítku.
Dovede pracovat se
slepou mapou.
Zaměří se na specifika.
Uvede příklady zapojení
ČR v mezinárodních

Česká republika

Environmentální
výchova (c, d)
člověk jako ničitel
přírody
výroba elektrické
energie a její vliv na
životní prostředí
Mediální výchova (a)
práce s obrazovým,
grafickým, odborným
materiálem a
statistickými údaji,
třídění informací
z tisku

PA- práce s atlasem
PT- práce
s turistickou mapou
POT- práce
s odborným textem
PDT- práce
s denním tiskem
TI- třídění
informací
PPl- práce
s pracovními listy
PS- práce ve
skupině
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integračních
seskupeních.

Žák lokalizuje na
mapách územně správní
celky ČR, hlavní
jádrové a periferní
oblasti z hlediska
hospodářského vývoje,
osídlení.
Uvede příklady účasti
ČR na příhraničních
projektech.



Regiony ČR
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Osobnostní a sociální
výchova (a, b, h)
začlenění do
pracovního kolektivu,
komunikace
v pracovních
skupinách, prezentace
svých znalostí formou
referátu, projektu,
seminární práce,
ztráta ostychu během
verbálního projevu,
utváření osobnostních
kvalit
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, b, c)
přírodopis (geologie –
stavba ČR)
výchova k občanství
český jazyk
dějepis
výtvarná výchova

PZ- prezentace
znalostí
PV- práce s videem
OV- odborný
výklad
MD- metoda
dialogu
PE- práce
s encyklopedií
SP- samostatná
práce
R- referáty
přiměřené věku
KM- kartová
metoda
VS- vědomostní
soutěže
ZT-znalostní test
AM- alternativní
metody
PSM- práce se
slepou mapou
POM- práce
s obrazovým
materiálem
PVT- práce
v terénu
PAK- politické
aktuality
Použité metody
v tomto celku:
PA, PDT, PS, TI,
PV, PZ, OV, R,
VS, KM, ZT,AM,
POM,
SP,MD,PSM, P

Environmentální
výchova (a, c, d)
ochrana přírody na
regionální úrovni
přírodopis (cizokrajné
ekosystémy)
výchova k občanství
český jazyk
dějepis

Použité metody
v tomto celku:
PA, PO, PDT, PS,
TI, PV, PZ, OV, R,
VS, ZT,AM, POM,
PSM
tvorba mapy
územně správních
celků a
zaznamenání
specifik
jednotlivých
regionů a jejich
prezentace

Žák posoudí přiměřeně
věku organizaci světové
populace, rozložení,
pohyb, dynamiku růstu
v jednotlivých částech
světa, strukturu.
Rozebere vliv
přírodních podmínek na
funkci lidských sídel a
jejich vytváření.

Socioekonomická
geografie
 Obyvatelstvo a sídla

výchova k občanství
přírodopis
(kulturní krajina)

Žák se zaměří na
strukturu, složky a
funkce SH.
Lokalizuje na mapách
neobnovitelné a
obnovitelné zdroje.
Posoudí výrobu
elektrické energie ve
světovém kontextu.
Zaměří se na rizika a
vliv na životní prostředí.

Světové hospodářství

Environmentální
výchova (c, d)

Žák na mapách
světadílů lokalizuje
aktuální politické
změny a využije denní
tisk a aktuální
zpravodajství z různých
zdrojů, informace
dokáže selektovat.

Geopolitické změny

Myšlení v evropských
a globálních
souvislostech (a, b, c)
Mediální výchova (a,
c, e)

Projekt na téma
„Lokální konflikty
ve světě“

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák si uvědomuje
význam geografie pro
poznání
a pochopení
současného světa.
Vnímá problémy
s geografickou
dimenzí.

Úvod do studia
geografie
geografické informační
systémy, jejich tvorba a
využití.
aplikovaná geografie

Environmentální
výchova (b)
biologie
fyzika
matematika

Prezentace předmětu,
motivace,
Diskuse o významu
geografie jako
vědy a jako
vyučovacího
předmětu
pro vzdělání,
výchovu a praxi

Porovnává postavení
Země ve vesmíru a
podstatné vlastnosti

Obecná geografie
Země jako vesmírné
těleso, tvar a pohyby
Země, důsledky pohybu
Země, časová pásma

Práce s mapami,
atlasem
Využití zájmu
některých žáků
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Země s ostatními
tělesy sluneční
soustavy.

Používá kartografické
produkty a další
informační zdroje
v tištěné i elektronické
podobě
Čte, interpretuje a
tvoří grafy, diagramy,
kartogramy, tabulky.
Interpretuje statistické
údaje.

o danou tématiku,
nové vědecké
poznatky

Geografická kartografie
a topografie

Práce s různými
druhy map,
s topografickým
obsahem,
tematickými
mapami.
Tvorba mentálních
map

Fyzickogeografická
sféra

Chápe vzájemné
vazby a souvislosti
geomorfologie
složek fyzickoutváření reliéfu
geografické sféry,
interakci příroda –
společnost a její
vývoj.
Určuje mechanismy
působení endogenních
a exogenních procesů
na utváření zemského
povrchu, Uvědomuje
si vliv lidské činnost a
přírodní rizika –
Klima a jeho
zemětřesení, sopečná
charakteristiky
činnost, sesuvy půd.
Chápe mechanismy
globální cirkulace
atmosféry a její
důsledky pro
vytváření
klimatických pásů.
Uvědomuje si přírodní
rizika s tím spojená –
kontaminace
atmosféry, ničivé
větry.

Učebnice (texty,
fotografie, schémata,
obrázky)
Tisk (noviny,
časopisy)
Video

Řízená diskuse:
Současné změny
klimatu a vliv lidské
činnosti
argumentace

Prezentace žáky:
Přírodní katastrofy

Syntéza poznatků o
přírodním prostředí
kombinací různých
metod vyučovací
činnosti učitele a
učebních činností
žáků

Vodstvo na Zemi
(hydrosféra)

Rozlišuje velký a malý
oběh vody, složky
hydrosféry a jejich
funkce v krajině.
Uvědomuje si přírodní
rizika s tím spojená –
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kontaminace vod,
povodně, tsunami.
Přírodní krajiny
Rozlišuje a
charakterizuje hlavní
biomy světa, zonaliti a
azonální jevy.

Aktualizace
vědomostí žáků o
dané problematice
z dřívější výuky
(zeměpis, dějepis,
občanská výchova)

Zhodnotí dynamiku
vývoje obyvatelstva
na Zemi, geografické,
demografické a
ekonomické aspekty
působící na chování,
pohyb, rozmístění a
zaměstnanost
obyvatelstva.

Socioekonomická sféra
geografie obyvatelstva a
sídel
přirozený a územní
pohyb obyvatelstva

Rozumí pojmům
rurální a urbánní
geografie, urbanizace
a suburbanizace.
Chápe problematiku
revitalizace
revitalizace sídel.
Vysvětlí pojmy
Brownfields, sídelní a
aglomerace,
konurbace a
megalopole.

Rozmístění
obyvatelstva
sruktura obyvatelstva:
věkové pyramidy, podle
ekonomické aktivity,
rasového a národního
složení.
sídelní geografie:
venkovská a městská
sídla

Multikulturní
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Politická a kulturní
geografie
politická mapa
současného světa
dělení států podle
velikosti, lidnatosti,
státního zřízení,
správního členění,
způsobu vlády.
mezinárodní politické
organizace
geokulturní
makroregiony
ohniska napětí ve světě

Systematické využití
poznatků žáků
z různých
informačních zdrojů
: denní tisk, rozhlas,
televize, internet
Motivace
k samostatnému
shromažďování,
analýze, kritickému
zhodnocení a
prezentaci k dílčím
otázkám
studovaného
tematického celku.
Rozvíjení
dovednosti
prezentovat před
kolektivem třídy
zpracovaný materiál,
vést k němu diskusi,
obhajovat své názory
a postoje

Referáty žáků
k problémovým
oblastem současného
světa jako
východisko k řízené
diskusi
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4.ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák chápe světové
Geografie světového
hospodářství jako
hospodářství
otevřený dynamický
 vývoj lidské
systém.
společnosti a
Uvědomuje si roli
hospodářství
geografické polohy jako  vliv geografické
jedné z významných
polohy na
determinant
hospodářský
ekonomického vývoje
rozvoj
makroregionů v průběhu
dějin a v současnosti.
Vymezuje pojmy jádro,
semijádro,
semiperiferie, periferie.
Chápe podstatu
globalizace.

Vymezuje a správně
užívá pojmy openfield,
bocage, township,
polikultura,
monokultura, intenzivní,
extenzivní zemědělství.
Vysvětlí tradiční a
moderní způsoby
zemědělské výroby.

Nerovnoměrnost ve
struktuře a rozložení
světového
hospodářství
 hlavní trendy
současné
ekonomiky
 globalizace.
globalizační
procesy a jejich
ekonomické a
sociální důsledky

Primární sektor
hospodářství
 úloha přírodních a
sociálních faktorů
zemědělská
krajina




Zhodnotí nerovnoměrné
rozmístění, objem a
distribuci světových
surovinových a
energetických zdrojů.

samozásobitelské
zemědělství
moderní
zemědělství
orientované na trh
chov dobytka,
rybolov

Sekundární sektor
hospodářství
 surovinové a
energetické zdroje

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

dějepis
občanský a
společenskovědní
základ
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a)
Geografické vnímání
globalizace
Internacionalizace
světového
hospodářství, centra a
periferie výroby a
spotřeby, koncentrace
hospodářské a
politické moci

Vytvoření základních
ekonomických pojmů
potřebných pro výuku
tematického celku :
dělba práce, produkce,
produktivita,
rentabilita, intenzita,
technický a
technologický pokrok,
průmyslová revoluce,
vědeckotechnická
revoluce
ekonomický cyklus,
HDP, HDP/obyv.

biologie
geologie
Půdní fond a jeho
charakteristiky,
užitkpvé plodiny a
podmínky jejich
pěstování
Rozdílná úroveň
zemědělské produkce
podle stupně
ekonomického a
sociálního rozvoje.
Problémy
nadprodukce ve
vyspělém světě a její
dopady na populaci,
hlad a podvýživa
v třetím světě

dějepis
fyzika
chemie
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Prezentace učiva
učitelem v nezbytném
rozsahu
Samostatná práce
žáků s učebnicí
G„Limes 3, Ciencias
sociales, Geografía :
učební text, mapky,
grafy, statistické
údaje, otázky a úkoly,
shrnutí
Práce
s hospodářskými
mapami


Vysvětlí funkci dopravy
, její úlohu
v ekonomickém a
sociálním rozvoji.





Vysvětlí podíl
terciárního sektoru na
tvorbě HDP a struktuře
zaměstnanosti jako
jeden z ukazatelů stupně
hospodářského a
sociálního rozvoje.

Vysvětlí principy
tržního hospodářství a
jeho hlavní rysy.

obecné
charakteristiky a
hlavní centra
průmyslu
průmyslová
odvětví
doprava a spoje
hlavní směry
dopravy

Terciární sektor
hospodářství
 rozmanitost a
charakteristika
sektoru služeb a
jeho úloha
v současném světě
 struktura ve
vyspělých a
rozvojových
zemích

Obchod vnitřní a
zahraniční
 mezinárodní
ekonomické
organizace
Chápe vzájemný vztah
obecné a regionální
geografie, jako vztah
obecného, zvláštního a
jedinečného



cestovní ruch,
předpoklady jeho
rozvoje

Regionální geografie
Vysvětlí vzájemné
vztahy mezi přírodou
a společností jako jeden
ze specifických znaků
geografie.

Regionální geografie
Evropy
Přírodní poměry
 reliéf
 klima
 vodstvo
 přírodní krajiny

změny ve využívání
energetických zdrojů,
jejich technické a
technologické
využívání
změny ve struktuře
průmyslové výroby,
dopady fází
ekonomického cyklu
(konjunktura, recese,
krize)
Nutnost modernizace
dopravy pro rozvoj
společnosti.
Koncentrace dopravy
občanský a
společenskovědní
základ
Ekonomičtí a sociální
ukazatelé:
HDP, HDP/obyv.,
Index lidského
rozvoje. Tržní
hospodářství. Vztah
nabídky a poptávky.
Různé modely řízení
ekonomiky. Obchodní
a platební bilance

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a, b, d)
Multikulturní výchova
(a)
Kontrasty bohatství a
chudoby v současném
světě a možnosti jejich
snižování. Úloha
mezinárodních
organizací

Obyvatelstvo
 změny na politické
mapě Evropy
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Diskuse: Význam
energetických zdrojů
pro další rozvoj.
Možnosti
alternativních zdrojů
Klady a zápory
využití jaderné
energie
Současné ekonomické
problémy a jejich
sociální dopady

Referáty žáků:
Zdravotnictví a
školství ve vyspělých
a rozvojových zemích

Cestovní ruch, jeho
atraktivity a
úloha ve vybraných
regionech

Práce s různými druhy
map, anyza jejich
obsahu, formulace
závěrů jejich
shromažďování
(internet) a jejich
zpracování.
Kategorizace
evropských států
podle rozlohy, počtu
obyvatel, míry
porodnosti, úmrtnosti,
střední délky života,
hustoty zalidnění,
velikosti HDP,

Rozdílnost stupně
ekonomického a
sociálního rozvoje
evropských regionů


proces evropské
integrace,
jednotlivé fáze
jejího vývoje




instituce EU
regionální politika
EU

Environmentální
výchova (b, c)
vliv přírodních
faktorů na
hospodářský a
sociální rozvoj
jednotlivých
evropských regionů
Politický vývoj
Evropy od počátku
20. stol. do
současnosti - vznik a
rozpad států,
politických uskupení,
změny státních
hranic.
dějepis

230

HDP/obyv., indexu
lidského rozvoje
a formulování závěrů
Referáty žáků:
Aktuální problémy
EU
Eurooptimismus,
europesimismus,
eurorealismus
(konfrontace
stanovisek)
Názory na další
rozšiřování EU (země
bývalého SSSR,
bývalé Jugoslavie,
Turecko )

5.ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák charakterizuje
geografii evropských
regionů.
Vysvětlí vliv polohy a
přírodních faktorů
(reliéf, klima, přírodní
zdroje ) na jejich vývoj
a rozvoj.
Chápe úlohu
historických a
politických faktorů na
současné postavení
evropských států.

Evropské regiony

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech (a,b c, d,
e)
český jazyk a
literatura
dějepis
občanský a
společenskovědní
základ

Samostatné studium
žáků didaktického
materiálů
vypracovaného
autorem ŠVP :
Geografía de los
Estados de la Unión
Europea v rámci
výuky i jejich domácí
přípravy.
Práce s mapami a
slepou mapou
Využití poznatků žáků
z návštěv evropských
zemí
Práce s publikací:
Cuaderno de
actividades de historia
y geografía I
secciones bilingues
con lengua espanola
en la República
Checa
(actividad 1 – 10)
Práce s učebnicemi :
Limes 3, Geografía
de Espana
Práce s publikací
Cuaderno III,
str. 61 - 87
Samostatná práce
žáků :
Geografická
charakteristika
autonomních oblastí
Španělska
(Comunidades
Autónomas)

Prohlubje své
geografické poznatky o
státu, jehož jazyk je
předmětem bilingvního
studia, vytváří si tak
předpoklady pro
efektivnější využití
exkurzí, výměn i
individuálních návštěv
Španělska a pochopení
jeho specifik.

Západní Evropa :
 Britské ostrovy Spojené
království, Irsko


Francie a země
Beneluxu
Severní Evropa :
 Dánsko, Švédsko,
Finsko, Norsko,
Island
Jižní Evropa :
 Itálie, Řecko,
Portugalsko








Vysvětlí příčiny a
důsledky rozdílného
politického a
hospodářského vývoje
střední Evropy po roce
1945.
Popíše znaky dvou
politických a
ekonomických systémů.

Španělsko
přírodní
podmínky,
obyvatelstvo a
osídlení, politický
vývoj od počátku
20.stol. do
současnosti
státní zřízení,
politický systém,
administrativní
uspořádání
hospodářský
vývoj , primární,
sekundární a
terciární sektor
ekonomiky.

Přínos Evropy a
jednotlivých
evropských států
rozvoji vědy,
techniky, kultury,
umění
Významné osobnosti
evropské vědy,
techniky, kultury

španělský jazyk a
literatura
dějepis
estetická výchova

postavení
Španělska
v Evropské unii a
v současném
světě

Střední Evropa:
 Německo,
Rakousko,
Švýcarsko,
Lichtenštejnsko,

Vymezení
středoevropského
prostoru. Změny
politické mapy během
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Referáty :
Vliv polohy a
přírodních podmínek

Vysvětlí transformační
procesy v zemích
východní střední
Evropy, jejich společné
a rozdílné znaky.
Vysvětlí specifika
československého a
českého vývoje.
Žák dokáže zhodnotit
polohu, přírodní
poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský
potenciál ČR
v evropském a
světovém měřítku.
Dovede pracovat se
slepou mapou.
Zaměří se na specifika
jednotlivých regionů
ČR.
Uvede příklady zapojení
ČR v mezinárodních
integračních
seskupeních.

Polsko, Slovensko,
Maďarsko

Česká republika
 poloha, rozloha,
územní vývoj,
reliéf, klima,
vodstvo, přírodní
krajiny
 obyvatelstvo a
sídla
 hospodářství
(primární,
sekundární,
terciární sektor)



Chápe složitosti
složitosti situace na
Balkánském
poloostrově.
Vysvětlí
komplikovanou
národnostní a
náboženskou skladbu
obyvatelstva, dává do
souvislostí minulé i
současné problémy
ovlivňující dnešní
projevy nacionalismu,
šovinismu, xenofobie a
politickou nestabilitu
regionu. Uvědomuje si
obtížnost řešení situace
na Balkánu a překonání
tamních animozit

postavení ČR
v EU a
v současném světě
regiony ČR
(kraje, NUTS II)

Jihovýchodní
Evropa :
 Rumunsko,
Bulharsko, státy
bývalé Jugoslávie
(Slovinsko,
Chorvatsko,
Srbsko, Černá
Hora, Bosna,
Makedonie,
Kosovo)

20.století. Národnosti
a národy, jejich
vztahy v minulosti a
současnosti.
Problémy
nacionalismu a
rasismu
(antisemitismus,
holocaust)

dějepis
česká literatura
estetická výchova
biologie
Environmentální
výchova (b, c)

Multikulturní výchova
(a, b, c)
výchova k toleranci,
odmítání národní a
náboženské
nesmiřitelnosti.
dopady těchto postojů
na obyvatelstvo,
xenofobie, etnické
čistky

na ekonomiku
jednotlivých zemí
Národnostní
problematika
v minulosti a
současnosti
Vliv odlišného
historického vývoje na
jejich současnou
ekonomickou, sociální
a politickou situaci

Práce s učebnicí
Zeměpis České
republiky ( učivo o
ČR se vyučuje
v češtině)
Geografická
charakteristika
vybraného
mikroregionu (čtvrť
Prahy, obce a jejího
okolí)
Geografické exkurze:
Praha a okolí,
zvolená lokalita

Práce s publikací
Ohniska napětí ve
světě
Aktualizace učiva
s využitím sdělení
žáků k dané
problematice, diskuse
o klíčových
problémech tématu
(otázka Kosova aj.)
Práce s politickou
mapou.
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Znalostní test
v kombinaci se slepou
mapou
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6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák vysvětlí kořeny
současného postavení
USA jako světové
politické, vojenské,
hospodářské, vědecké,
technické a kulturní
velmoci.
Klady a zápory
„amerikanizace“

dějepis
Mimoevropské
makroregiony
občanský a
Anglosaská Amerika společesnkovědní
základ
USA
ekonomie, politologie,
 postavení USA
v současném světě. sociologie,
psychologie
 role polohy,
Multikulturní výchova
přírodních
(a, b, c): problematika
podmínek a
historického vývoje Afroameričanů,
Hispánců, asijských
ve vztahu
přistěhovalců,
k současnému
Austrálců.
postavení USA.
Mezistátní a
 multirasová a
mezikontinentální
multikulturní
migrace, její příčiny a
společnost
důsledky
 charakteristika a
rozmístění
ekonomiky
Kanada

Pochopit proč se
východoasijský
makroregion stal třetím
světovým
ekonomickým centrem
a které jsou jeho
zájmové sféry

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Aktualizace poznatků
získaných v rámci
výuky,z dalších
informačních zdrojů,
případně osobní
zkušenosti
Využití videa
Nastolování
problémových situací
k řízené diskusi
Práce a mapami,
slepými mapami
Referáty a sdělení
žáků

Východoasijský
makroregion
Japonsko a „asijští
tygři“

V rámci
mimoevropských
makroregionů je
věnována větší
pozornost Latinské
Americe, neboť její
podstatná část patří
Hispanoamerice. Je
potřebné, aby šíře a
hloubka geografických
poznatků o tomto
makroregionu byla
nadstandardní

Čína
 vliv polohy a
přírodních
podmínek
makroregionu na
jeho ekonomický,
politický a sociální
vývoj
Specifiky Japonska,
Korejské republiky,
Taiwanu a Singapuru

Vymezení pojmů
„třetí (čtvrtý, pátý
svět)“, chudý Jih,
rozvojové země.
Aktualizace znalostí
žáků o obecných

Austrálie a Oceánie
 zvláštnosti
přírodních
podmínek, osídlení,
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Rozdílnost stupně
ekonomického a
sociálního vývoje
Angloameriky a
Latinské Ameriky, jeho
příčiny a důsledky.
Postavení LA ve třetím
světě
Rozdíly ve stupni
vývoje jednotlivých
regionů (Mexiko,
Střední Amerika,
Karibik, Brazilie,
andské stázy, laplatské
státy)
Pochopit podstatu
současných problémů
Afriky a hlavně
subsaharské Afriky, kde
se koncentrují všechny
tíživé potíže třetího
světa (bludný kruh)




Makroregiony
„třetího světa“
Latinská Amerika
 vymezení
makroregionu,
přírodní podmínky
(reliéf, klima,
vodstvo, přírodní
krajiny)






Pochopit geopolitické
souvislosti prolínání a
střetávání zájmů
mocností
v makroregionu
v minulosti i
v přítomnosti
(koloniální metropole,
SSSR, Rusko, USA,
Čína)
s ohledem na přírodní a
lidské zdroje
a strategickou polohu

Velikost rozlohy
zaujímající podstatnou
část euroasijského
kontinentu jako jeden
ze zdrojů
geopolitických

historického
vývoje.
charakteristika
ekonomiky.
postavení ve světě

obyvatelstvo,
osídlení, historický
vývoj, politické
poměry
ekonomika
strukturální a
územní změny
jádrové a periferní
oblasti

Afrika
 vliv polohy a
přírodních
podmínek na
ekonomický a
sociální vývoj.




minulé kořeny a
současné příčiny
hospodářských,
sociálních a
politických
problémů Afriky.
srovnání Severní
(Islámské),
Subsaharské
(černošské) Afriky
a Jihoafrické
republiky

Jihozápadní, Jižní a
Jihovýchodní Asie
 srovnání polohy,
přírodních
podmínek

problémech
rozvojových zemí

španělský jazyk
dějepis

ICT

Multikulturní výchova
(a, b)
Kontakty mezi
Evropou a Afrikovou
v průběhu dějin
Charakteristické
znaky islámu,
křesťanství,
animistických kultů a
vliv náboženství na
společenské a
politické poměry
Přírodní zvláštnosti
africké flóry a fauny.
Přírodní parky
Dějiny Asie ve
20.století
Multikulturní výchova
(a, b)
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Motivace žáků
k hlubšímu studiu
tématu Latinská
Amerika (výměna
studentů školy
s mexickými školami,
možnosti dalších
kontaktů)
Soustavné
uplatňování
logických metod
(analýza, syntéza,
komparace, abstrakce,
generalizace ) při
práci s učivem
Použití metody
SWOT analýzy při
zpracování a
prezentaci
vymezených
latinskoamerických
regionů
Aplikace osvojených
obecných pojmů na
konkrétní jevy a
procesy:
Kolonialismus,
dekolonizace, etnické
a náboženské
konflikty, tribalismus.
Práce
s demografickými,
ekonomickými,
sociálními ukazateli
Využití publikace
Ohniska napětí ve
světě ke stručným
referátům a sdělením
žáků

Řízená diskuse

mocenských ambicí
bývalého SSSR i
současného Ruska.
Vztahy Ruska a tzv.
blízkého zahraničí.










heterogenního
makroregionu
problematika
etnické a
náboženské
struktury
vliv historického
vývoje (2O.století)
na současné
politické poměry
porovnání
ekonomické
struktury a stupně
rozvoje
jednotlivých
regionů.
jádra a periferie,
kontrasty.
ohniska napětí
v makroregionu

Makroregion: Bývalý
SSSR
 role polohy a
přírodních
podmínek pro
vývoj a rozvoj
 SSSR a
postsovětské
republiky. SNS,
Rusko a blízké
zahraničí.
 Rusko. Bělorusko,
Ukrajina,
Moldavsko.
Zakavkazské a
středoasijské
republiky

islám, jeho základní
proudy (sunnité, šiité).
Judaismus a
sionismus.
Hinduismus.
Budhismus

Práce a mapami.
Slepá mapa.
Užití srovnávací
metody (společné a
rozdílné znaky
postsovětských
republik)
VŘSR a její důsledky.
Stalinismus a
neostalinismus. Idea
mírového soužití.
Perestrojka. Rozpad
SSSR
a zánik
komunistického
systému
Znaky sovětského
systému: politika,
ekonomika, ideologie
Renezance pravoslaví
a islámu

Aktuální
ekonomické, sociální
a politické problémy
v současném světě
z pohledu geografie

236

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia
popíše vztahy mezi přírodní a společenskou složkou prostředí a vysvětlí jejich interakce
projevuje geografickou gramotnost (geometrické myšlení a geografická kultura), tj. rozlišuje územní rozdíly nejen v přírodních podmínkách krajiny, ale i v historickém vývoji, ve společenských vztazích, v geografické poloze a hospodářství
zajímá se o příčiny těchto rozdílů v komplexu jejich souvislostí
propojuje znalosti a dovednosti, které získal v předmětech přírodopis, dějepis a výchova k občanství.

Název vyučovacího předmětu: výtvarná výchova (zkratka Vv)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět výtvarná výchova realizuje v rámci vzdělávací
oblasti Umění a kultura v prvním až čtvrtém ročníku v následující týdenní hodinové dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:

1 hodina
1 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Protože povaha předmětu je v prvních dvou ročnících převážně pracovní (praktická), je výuka
sloučena do dvouhodinových bloků. Tyto bloky jsou umisťovány do školního rozvrhu na dopolední
nebo odpolední vyučování, dle konkrétního rozvržení předmětů daných tříd. Ve třetím ročníku si
žáci volí mezi výtvarnou a hudební výchovou, tzn. že jeden ze vzdělávacích oborů je realizován
v plném obsahu.

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Studenti jsou na hodiny výtvarné výchovy děleni do dvou skupin (převážně se používá dělení
podle zvoleného cizího jazyka) cca po patnácti.
K dispozici jim jsou jeden velký ateliér (místnost č. 52) pro 17 žáků a menší učebna pro 15 žáků
(místnost č. 53). Učebny i kabinet výtvarné výchovy jsou umístěny do půdní vestavby školy ve čtvrtém poschodí. Kromě standardního zázemí mají studenti možnost tvořit s modelářskou hlínou, výrobky jsou následně vypalovány v keramické peci.
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Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
V předmětu výtvarná výchova je průběžně realizováno integrující téma Umělecká tvorba a komunikace. Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž výstupech se
propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citovost, uplatňovala žákova subjektivita a ověřovaly se komunikační účinky obrazného vyjádření. Základní složkou je samostatná tvůrčí zkušenost studentů, utváření schopnosti výtvarně reagovat na témata světa
kolem nás. Smyslové poznávání prostřednictvím vizuality je z hlediska psychologie člověka zásadním klíčem k dokonalému rozvoji každé lidské osobnosti. Součástí výuky mohou dle momentální
situace být návštěvy výtvarných sbírek a galerií s návaznými tématy. Nebo naopak návštěvy umělců
a výtvarných řemeslníku na přednáškách přímo ve škole. Pro kompetence sociální a komunikativní
je tu zvlášť důležitá možnost ptát se, udělat si svou konkrétní zkušeností obrázek o realitě výtvarné
praxe.
Studenti by měli dále zvládnout základní výtvarné techniky a seznámit se alespoň rámcově se
všemi oblastmi výtvarného umění a tvorby.

Hlavní cíle vyučovacího předmětu
optimálně rozvíjet duševní, sociální i motorickou zdatnost žáků
rozvíjet výtvarné schopnosti a citlivost žáků
korigovat jednostranné zatížení ryze empirickými předměty
vést žáky k vytvoření pozitivního vztahu k umění a ke kultuře vůbec

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel:
podněcuje ve studentech zájem, chuť dozvídat se něco o světě kolem a prostřednictvím výtvarné práce i o
sobě samém
během motivační části hodiny diskutuje se studenty o tématech, na závěr shrnuje a hodnotí
kladně hodnotí proces posunu, vývoje práce studenta.
neustále reflektuje poměr mezi cílem a konkrétním průběhem hodiny, reaguje na aktuální nově vzniklé
situace a pracuje s nimi aktivně

Kompetence k řešení problémů
Učitel:
pomocí výtvarné činnosti lze řešit také nejrůznější problémové situace ve skupině třídy a interpersonální
rozpory. Učitel také dbá na dodržování „správných pravidel hry“ a dává prostor k vyjádření se všem studentům.
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Kompetence komunikativní
Učitel:
vede studenty k vnitřnímu sledování kvality svého výtvarného, ale i verbálního projevu. Prostřednictvím
diskusí vede žáky k samostatné formulaci vlastních myšlenek, tezí a názorů na konkrétní témata.
Zprostředkovává kontakt s reálným výtvarným světem (výstavy, přednášky, exkurze)

Kompetence sociální a personální
Učitel:
vytváří ve skupině klima, které podporuje positivní tvůrčí atmosféru, studenti mají možnost vyjadřovat se
v průběhu práce na svém úkolu k pracím a k postupům ostatních spolužáků – kolegů. Je obohacující povšimnout si odlišností, různých přístupů k jednomu tématu.
u vhodných úkolů volí formy společné práce, kooperace vícečlenných skupin na jednom výtvarném problému.
Kompetence občanské a pracovní
Učitel:
umožňuje setkávat se nad tématy, která jsou platná pro širokou společnost a aktuální současnost. Naráží
na řadu témat, která nutí studenty zamýšlet se nad svými postoji k dané věci, či situaci.
zařazuje do výtvarné činnosti také environmentální výchovu, ctíme tradice a kulturní odkaz našich předků.
Učitel by měl být v těchto ohledech jednoznačně čitelným aktivním příkladem, nikoli pouze jakýmsi moralizujícím broukem, zapleteným do pavučin nesrozumitelných frází.
dohlíží na kvalitu vznikajících prací, nutí studenty dotahovat věci do konce. V oblasti výtvarné tvorby je
významný faktor souznění, ztotožnění se s vlastním dílem nebo produktem. V tomto ohledu dbá na rozvíjení individuálních motorických a manuálních schopností jednotlivých studentů.

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák interpretuje svět
pomocí různých typů
vizuálního vyjádření.
Používá obrazu jako
prostoru pro sdělování,
popis dějů i skutečností
a vysvětlování.
Žák rozpoznává a
pojmenovává odlišností
v obraze na základě
vlastní obrazové
zkušenosti.
Rozpoznává a používá
základní prvky

Vesmír
Zážitek
Protiklady
Svět
 mikro i makro
Zvuky, tóny, hudba
Symbol
Významné objevy
Design
 každodenní svět a
umění

Osobnostní a sociální
výchova (b, c, e, f, g,
h, ch, i)
zeměpis
fyzika, přírodopis
zeměpis
hudební výchova
fyzika

motivační diskuse
projekce
společná příprava
diskuse, četba
motivační diskuse
video
motivační diskuse
poslech nahrávky
návštěva výstavy
motivační diskuse
skupinová práce
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kompozic, barevných
či plastických možností
přístupů k úkolu.
Žák hovoří o tématu,
přináší něco ze svých
předchozích
zkušeností. Sděluje,
poradí, pracuje v týmu.
Žák rozvíjí dovednost
vhodně kombinovat
techniky, barevnost a
přístupy s ohledem na
výtvarný záměr.
Aktivně přistupuje
k tématu, hledá jejich
možná vyjádření a volí
nejvhodnější řešení.

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák interpretuje svět
pomocí různých typů
vizuálního vyjádření.
Používá obrazu jako
prostoru pro sdělování,
popis dějů i skutečností
a vysvětlování.
Žák rozpoznává a
pojmenovává odlišností
v obraze na základě
vlastní obrazové
zkušenosti.
Rozpoznává a používá
základní prvky
kompozic, barevných
či plastických možností
přístupů k úkolu.
Žák hovoří o tématu,
přináší něco ze svých
předchozích
zkušeností. Sděluje,
poradí, pracuje v týmu.
Žák rozvíjí dovednost
vhodně kombinovat
techniky, barevnost a
přístupy s ohledem na
výtvarný záměr.
Aktivně přistupuje
k tématu, hledá jejich

Člověk
 anatomie
 lidské profese
 postava
 obličej
 lidské typy
 maska
 zvyky a obyčeje
Design
 užité umění

Osobnostní a sociální
výchova (b, c, e, f, g,
h, ch, i)
biologie člověka
literatura, historie

motivační diskuse
diskuse
projekce
skupinová práce
návštěva výstavy
výklad

240

možná vyjádření a volí
nejvhodnější řešení.

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žáci rozlišují jednotlivé
znakové systémy
výtvarného umění a
současně vědomě
uplatňují jejich
prostředky při vlastní
tvorbě

Úvod do výtvarné
kultury
 znakové systémy
 jejich možnosti

Osobnostní a sociální
výchova
Rozvoj schopností
poznávání
Kreativita
Komunikace

- výklad
- vlastní tvorba
samostatná
i skupinová
- návštěva galerie a
památek
- video

Žáci kultivují svůj
výtvarný projev v
samostatné práci

Kresba, malba,
grafika, modelování,
prostorová práce

-Rozvoj dovednostní a
motorický
-Rozvoj schopností
poznávání

-Práci s rozdílnými
materiály
-Krátký výklad,
instrukce

kresba,
malba,
grafika,
modelování,
prostorová
práce
záznamy
autentických
smyslových
zážitků a
myšlenek
hra a
experiment
(s bodem,
tvary,
liniemi)

-Rozvoj schopností
poznávání
Komunikace
Kreativita

-Individuální i
skupinová práce,
-Krátký výklad,
instrukce

haptická,
komunikační
a orientační
cvičení
konstrukce a
struktury
materiály

Osobnostní a sociální
výchova
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností
poznávání

-Individuální i
skupinová práce,
-Krátký výklad,
instrukce
-video
-hudba

Žáci pěstují svou
představivost, imaginaci
a fantazii







Žáci rozvíjejí
smyslovou i citovou
senzibilitu, kultivují a
obohacují své prožitky
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Žáci rozvíjejí pozitivní
vztah ke kulturním
hodnotám současnosti i
minulosti

Vybrané kapitoly
z dějin výtvarného
umění od pravěku až
po renesanci

Rozvoj učení a
poznávání
výchova občana
dějepis

Práce s učebnicí,
Dataprojektor,
Multimédia (DVD,
CD)

Žáci kultivují svůj vztah
k životnímu prostředí

Prostředí, přírodní i
vytvořená člověkem

-Komunikace
-Kreativita
-Rozvoj schopností
poznávání

Práce s přírodninami,
Vycházky,
Dataprojekce



Příroda jako
zdroj
inspirace

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových
kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žáci uvědoměle
přistupují k tvorbě,
rozpoznávají výtvarné
problémy a dokáží je
aplikovat

Výtvarné myšlení jako
předpoklad řešení
tvůrčích problémů

Osobnostní a
sociální výchova
Rozvoj schopností
poznávání
Kreativita
Komunikace

- výklad
- vlastní tvorba
samostatná
i skupinová
- návštěva galerie a
památek
- video
- přednáška
- diskuse

Žáci kultivují svůj
výtvarný projev v
samostatné práci

Kresba, malba, grafika,
modelování, prostorová
práce

Žáci pěstují svou
imaginaci
a osobní vkus









Žáci si prohlubují
zkušenosti a zážitky
z Vv z nižších

Sdělné
posuzování
tvůrčích hodnot

-Práci s rozdílnými
materiály
-Krátký výklad,
instrukce
-Individuální i
skupinová práce,
-krátký výklad,
instrukce

Kresba, malba,
grafika,
modelování,
prostorová práce
Záznamy
autentických
smyslových
zážitků a
myšlenek
hra a experiment
(s bodem,tvary,
liniemi)

Nové technologie a
materiálové postupy
Proměny, kombinace

Osobnostní a
sociální výchova
Komunikace
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-Individuální i
skupinová práce,

ročníků, tříbí si
citovou senzibilitu

Tvar a funkce

Žáci rozvíjejí
pozitivní vztah ke
kulturním hodnotám
současnosti i
minulosti

Vybrané kapitoly z dějin
výtvarného umění

Žáci se stávají
osobností, která je
schopna odhalit
výtvarné hodnoty a
rozlišovat mezi nimi

Experimentování
s výtvarnými
vyjadřovacími
prostředky








Experimentování
s výtvarnými
vyjadřovacími
prostředky

od barokního
umění po
současnost

Člověk a jeho
sebevyjádření
Člověk a jeho
vidění světa

Kreativita
Rozvoj schopností
poznávání

-krátký výklad,
instrukce
- nová média
- nové techniky

Rozvoj učení a
poznávání
výchova občana
dějepis

Práce s učebnicí,
Dataprojektor,
Multimédia
Galerie
Muzea
Diskuse

osobnostní a sociální
rozvoj
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností
poznávání

Návštěva galerie,
muzea
Multimédia
Beseda
Přednáška
Seminární práce
Ročníkový úkol
Klauzurní práce

Absolvent šestiletého gymnázia
užívá možnosti základních výtvarných principů (bod, linie, plocha a tvar)
užívá různé výtvarné techniky (kresby, malby, grafiky a modelování)
má přehled o základních kompozičních pravidlech pro tvorbu obrazu (realistický i abstraktní jazyk)
osvojí si pojmosloví z výtvarné kultury
zpracovává zadávaná témata a náměty, rozvíjí je a promítá do subjektivního „světa JÁ“. Z tohoto propojení
vlastního výtvarného vyjadřování a osobního pohledu na SVĚT se rodí důležitý princip pro formování
emocí a hodnot: sebevymezení (JÁ osobitá součást celku SVĚTA)
komunikuje;
nejde
jen
o
tvůrčí
spolupráci
ve
skupinách
či
dvojicích,
ale
o hlubší fakt uvědomění si, že prostřednictvím díla – výtvarného objektu – sděluje; chápe vlastní
TVORBU jako alternativní možnost vyjadřování
vnímá svět v širších souvislostech, propojuje získané informace a pracuje s nimi

Název předmětu: hudební výchova (zkratka Hv)
Časové vymezení vyučovacího předmětu
V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět hudební výchova realizuje v rámci vzdělávací
oblasti Umění a kultura od prvního do čtvrtého ročníku v následující týdenní hodinové dotaci:
1. ročník: 1 hodina
2. ročník: 1 hodina
3. ročník: 2 hodiny
4. ročník: 2 hodiny
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V prvním a druhém ročníku je výuka sloučena do dvouhodinových bloků. Tyto bloky jsou
umisťovány do školního rozvrhu na dopolední nebo odpolední vyučování, dle konkrétního rozvržení předmětů daných tříd. Ve třetím ročníku si žáci volí mezi výtvarnou a hudební výchovou, tzn.
že jeden ze vzdělávacích oborů je realizován v plném obsahu.

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
V šestiletém dvojjazyčném gymnáziu se předmět vyučuje v půlené třídě v odborné pracovně.
Klade se důraz na tvůrčí práci. Každoročně se výuka doplňuje návštěvou koncertu.

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
V předmětu hudební výchova je průběžně realizováno integrující téma Umělecká tvorba a komunikace. Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž výstupech se propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citovost, uplatňovala
žákova subjektivita a ověřovaly se komunikační účinky obrazného vyjádření. Vzdělávací obsah předmětu tkví v rozvoji hudebnosti, která se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních,
hudebně – pohybových a poslechových činností. Důraz se klade především na tvůrčí práci. Výuka je
každoročně doplňována návštěvou koncertu. Jde o seznámení se základními hudebně-výrazovými
prostředky a jejich využití pro tvůrčí činnosti.

Hlavní cíle vyučovacího předmětu
seznámit žáka se základními hudebně-výrazovými prostředky i s jejich využitím pro tvůrčí činnosti
rozvíjet v žákovi vnímavost k umění a vytvářet v něm citlivý vztah k ostatním lidem
vést žáka k toleranci k jiným kulturám a duchovním hodnotám
vést žáka k pochopení umění jako součásti lidské existence
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel
využívá vhodné metody a formy práce
dává prostor k tvůrčí práci
zařazuje dlouhodobé úkoly, vede žáky k plánování
uvádí pojmy, dává učivo do souvislostí
zadává úkoly do skupin, ve kterých žáci pracují, předávají si navzájem své zkušenosti, dovednosti

Kompetence k řešení problémů
Učitel
dává prostor žákům k vyjádření svého vlastního názoru na daný problém

244

snaží se ukázat správnou cestu k řešení problému
přestavuje problém v širších souvislostech
Kompetence komunikativní
Učitel
snaží se kultivovat jazykový projev žáků
vede žáky k přesnosti a k odbornosti vyjadřování daného učiva
vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci mezi žáky
snaží se vytvářet situace, aby mohlo vůbec dojít ke komunikaci
vede žáky k tomu, aby uměli naslouchat jeden druhému
Kompetence sociální a personální
Učitel
podněcuje žáky k chápání umění jako součásti lidské existence
podporuje skupinovou práci, při které talentovanější žáci pomáhají méně nadaným
podporuje také individuální schopnosti žáků
seznamuje žáky i s jinými kulturami a vede je k tomu, aby je přijímali pozitivně
Kompetence občanské
Učitel
představuje umění jako jeden z prostředků boje člověka za svobodu
vztahuje současné umění ke kulturním tradicím
poukazuje na odkaz našich předků a na to, že bez kultury neexistuje národ

Učební osnovy
1. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Žák správně používá
zpěvný hlas, intonuje a
vokálně improvizuje.
Rozvíjí rytmické cítění.

Afroamerická
hudba

Multikulturní
výchova (a, c, d, e)

výklad
poslech



spirituály



blues

literatura (poezie,
texty písní)

rytmické doprovody
sluchová analýza



ragtime

Komunikace

Žák se rámcově
orientuje v notovém
záznamu jednoduché
melodie. Orientuje se
ve vybraných
hudebních ukázkách a
autorech. Prokazuje
znalost vybraných
stylů, žánrů. Slovně

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Vývoj jazzu, rocku,
folku

Multikulturní
výchova (a, c, d)

výklad
poslech



Ježek, Gershwin

Umělecká tvorba

referáty



Známí
představitelé jazzu
a rocku



Významné
rockové skupiny
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vystihne charakter
hudební ukázky.
Žák se orientuje
v hudebním prostoru.
Orientuje se ve
vybraných hudebních
dílech a autorech,
zařadí je do určitého
hudebního slohu.
Prokazuje znalost
vybraných slohů, druhů
hudby. Používá
správně zpěvní hlas.
Orientuje se v notovém
záznamu jednoduché
melodie.

Žák analyzuje hudbu.
Orientuje se
v jednotlivých
hudebních nástrojích,
zařadí je do příslušné
skupiny. Rozliší
rozdíly jednotlivých
druhů hudby.

Žák analyzuje hudební
formy, vystihne slovně
charakter hudebního
díla, jeho emocionální
obsah, umí si vytvořit
vlastní názor.

Románský sloh


hudební
charakteristika



Gregoriánský
chorál



Gotika



hudební řeč



G. de Machaut

Renesance


Charakteristika
hudby



Vokální polyfonie



Kánony



Palestrina



Lasso

Baroko


hudební
charakteristika



Polyfonie,
homofonie



Cembalo,
varhany, klavír



Druhy hudby



opera, concerto,
grosso, oratorium,
fuga



Händel, Bach,
Vivaldi

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, e, h)

poslech
výklad

pochopení hudební
řeči jako svébytného
prostředku
komunikace

vokální a rytmický
doprovod

rozvoj vnímání,
obohacování
emocionálního života,
vyjadřování osobních
prožitků z hudby,
chápání umění jako
součást lidské
existence
dějepis (zařazení
slohu do historického
kontextu, sledování
rozvoje hudebního
myšlení ve vztahu
k dané společnosti)
literatura (literární
předlohy)

výklad
poslech
analýza
syntéza

Klasicismus


hudební
charakteristika



Sonátová forma



Haydn, Mozart,
Beethoven

Romantismus


výklad
poslech
sluchová analýza

hudební
charakteristika
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Chopin, Verdi,
Wagner



Musorgskij,
Čajkovskij

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák využívá hudebních
nástrojů, vyjadřuje
hudební i nehudební
představy pomocí
hudebního nástroje.

Hudební nástroje

Osobností a sociální
výchova (e)
Umělecká tvorba
Komunikace
vytváření tvořivého
přístupu, rozvoj
představivosti

výklad

Žák se orientuje
v hudebním prostoru.

Druhy
instrumentálních
souborů

Žák správně používá
zpěvní hlas, rámcově
se orientuje v notovém
záznamu.

Vokální hudba

Žák zařadí na základě
individuálních
schopností a získaných
vědomostí slyšenou
hudbu do stylového
období a porovnává ji
z hlediska slohové a
stylové příslušnosti
s dalšími skladbami.

Historie české hudby




Počátky české
hudby

poslech
improvizace

výklad
poslech
analýza
Umělecká tvorba
Komunikace

poslech vokální
hudby
analýza

Česká hudební
renesance



České hudební
baroko,



Český hudební
klasicismus



Český hudební
romantismus

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, e, h)
pochopení hudební
řeči jako svébytného
prostředku
komunikace
rozvoj vnímání,
obohacování
emocionálního života,
vyjadřování osobních
prožitků z hudby,
chápání umění jako
součást lidské
existence
dějepis (zařazení
slohu do historického
kontextu, sledování
rozvoje hudebního
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Výklad
Poslech
Analýza

myšlení ve vztahu
k dané společnosti)
Žák se orientuje
v hudebním prostoru,
ve vybraných dílech a
autorech, prokazuje
znalost vybraného
žánru.

Hudba přelomu 19.
a 20 století.
Hudba 20. století.


Významné styly



Významné tvůrčí
osobnosti

Žák se orientuje
v jednotlivých
stylových žánrech,
dokáže je porovnat,
zvolí vhodný typ
hudebně pohybových
prvků k poslouchané
hudbě.

Významní
představitelé české
nonartificiální
hudby

Žák prokazuje znalost
hudebních žánrů,
chápe jejich funkci
vzhledem k životu
jedince i společnosti,
kulturním tradicím.

Etnická hudba
Filmová hudba

výtvarná výchova
(postižení společných
znaků mezi
hudebními a
výtvarnými
prostředky)

výklad
poslech
malování
video

Umělecká tvorba
Komunikace
Osobnostní a sociální
výchova (e)

Výklad
Poslech

Využití hudebních
schopnotí a
dovedností.

Kreativita

Umělecká tvorba
Komunikace



muzikál

Multikulturní výchova
(a, c, d, e)
vytváření tolerantního
přístupu
k různorodým
kulturním hodnotám,
pozorování
mnohovrstevnatosti
uměleckého díla

poslech
referáty

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Metody a formy
práce

Žák dokáže vystihnout
podstatu umění. Chápe
začlenění hudby do
oblasti estetiky.

Umění a estetika

Utváření hierarchie
hodnot. Chápání umění
jako součást lidské
existence.

Výklad

Dokáže se orientovat
v hudebním prostoru,
pochopit aktuálnost
hudby.

Liturgie v hudbě

Kulturní diference, vztah
člověka k prostředí.

Výklad
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Dokáže vysvětlit
podstatu hudební řeči.

Hudebně výrazové
prostředky

Uvědomování si
emotivních složek hudby.

Poslech
Rozbor skladeb

Umělecká tvorba
Komunikace
Chápe souvislosti mezi
jednotlivými druhy
umění. Umí se
orientovat v hudebním
prostoru.

Středověké umění a
hudba, druhy hudby
a hudební řeč

Vztah člověka k prostředí

Výklad, poslech a
rozbor skladeb

Dokáže provést
jednoduchou analýzu
skladby. Chápe rozdíly
hudby středověké a
renesanční.

Renesance sloh
v hudbě,
architektuře a
malířství.

Kulturní diference,
kreativita, Rozvoj
schopností poznávání.

Výklad, poslech a
rozbor skladeb

Dokáže rozlišit
Barokní umění
jednotlivé druhy hudby.  druhy hudby a
Je schopen postihnout
hudební řeč
kontrasty tohoto slohu.
 nejvýznamnější
barokní hudební
skladatelé

Osobnostní a sociální
výchova, mezilidské
vztahy, kulturní diference
a multikulturalita. Vztah
člověka
k prostředí.Sebepoznání a
sebepojetí, kreativita.

Výklad, poslech a
rozbor skladeb.
Kompozice.

Student se orientuje
v hudebním prostoru.
Chápe odlišnosti,
individualitu
skladatele.

Rozvoj schopností
poznávání. Komunikace a
mezilidské vztahy.
Poznávání lidí.
Sebepoznání a sebepojetí.

Výklad, poslech a
rozbor skladeb.
Video

Klasicismus


druhy hudby a
hudební řeč



nejvýznamnější
skladatelé
klasicismu.

4. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Metody a formy
práce

Žák se orientuje v
hudebním prostoru. Má
rámcový přehled
v životech a dílech
vybraných skladatelů.

Romantismus
Raný romantismus

Rozvoj schopností a
poznávání Komunikace
Vyjadřování osobních
prožitků

Výklad
Přednes básně

Žák chápe rozdíly mezi
raným romantismem a
novoromantismem. Má
rámcový přehled
v životech a dílech
vybraných skladatelů.

Novoromantismus a
pozdní romantismus

Obohacování
emocionálního
pociťování.
Sebepoznání. Vztah
člověka k prostředí.

Výklad
Poslech
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Rozbory skladeb

Prostřednictvím hudby
rozvíjí žák
představivost. Chápe
souvislosti mezi
jednotlivými druhy
umění.

Impresionismus

Žák se dokáže
orientovat v hudebním
prostoru. Umí provést
analýzu hudebně –
výrazových prostředků.

Hudba XX. století

Kulturní diference
Rozvoj schopností
poznávání

Výklad
Poslech

Žák chápe souvislosti
mezi jednotlivými
druhy umění.
Dokáže vyjádřit své
pocity.

Česká hudba XX.
století

Schopnost sebepoznání a
sebepojetí

Výklad
Poslech
Malování

Prokazuje znalosti u
vybraných hudebních
stylů a žánrů.

Nonartificiální
hudba

Vztah člověka
k prostředí
Multikulturalita

Výklad
Poslech

Kreativita, rozvoj
schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí.
Komunikace

Výklad
Poslech
Malování při hudbě

Vztah člověka
k prostředí.
Osobnostní a sociální
rozvoj

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti vokální činnosti
je schopen správně používat zpěvní hlas – hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu, správné používání vokálů, dechová technika – individuální využití při zpěvu i při společných vokálně-instrumentálních
aktivitách
umí intonovat a vokálně improvizovat – diatonické postupy v durových a mollových tóninách, improvizace jednoduchých hudebních forem
rozvíjí správné rytmické cítění
je schopen rámcově se orientovat v notovém záznamu jednoduché melodie
je schopen správně reprodukovat tóny, převádět tóny z nezpěvné do své zpěvné polohy
Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia v oblasti instrumentální činnosti
dokáže využít nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů
umí vyjádřit hudební i nehudební představy a myšlenky pomocí hudebního nástroje – představy rytmické,
melodické, tempové, dynamické
Absolvent šestiletého dvojjazyčného v oblasti hudebně pohybové činnosti
je schopen vyjádřit znějící hudbu pohybem – taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
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zvládá základní taktovací schémata
Absolvent šestiletého dvojjazyčného v oblasti poslechové činnosti
dokáže se orientovat v hudebním prostoru a provést jednoduchou analýzu skladby – postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické prvky ve skladbě (zvukomalba, pohyb melodie, hudební
forma) a jejich význam pro pochopení hudebního díla
orientuje se ve vybraných hudebních dílech a autorech, dokáže je zařadit do určitého hudebního slohu
v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly
prokazuje znalost vybraných hudebních stylů a žánrů, chápe jejich funkci vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům dokáže slovně vystihnout charakter hudebního díla a umí si
vytvořit vlastní soud a preference

Název vyučovacího předmětu: tělesná výchova (zkratka Tv)
Časové vymezení vyučovacího předmětu

Předmět tělesná výchova se realizuje ve všech ročnících šestiletého dvojjazyčného gymnázia
v následující hodinové týdenní dotaci:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Pro výuku tělesné výchovy je každá třída rozdělena na dvě skupiny podle pohlaví. Povinná výuka
tělesné výchovy je během studia doplňována hodinami výuky nepovinného předmětu sportovní hry.
Ve třetím ročníku do výuky zařazen zimní (lyžařský) výcvikový kurz a v pátém ročníku absolvují
žáci letní výcvikový kurz. Realizace obou kurzů se vždy odvíjí od zájmu a finančních možností žáků.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Z této oblasti
jsou do předmětu tělesná výchova zařazována témata péče o zdraví, zdravá výživa a zásady první
pomoci.
Hlavní cíle vyučovacího předmětu
optimálně rozvíjet tělesnou, duševní a sociální zdatnost žáků
rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti žáků
korigovat jednostranné zatížení organismu
vést žáky k vytvoření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a schopnosti preventivně si ho chránit
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu
Kompetence k učení
Učitel:
vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností
vede žáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti
vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu
vlastním přístupem ke sportovním aktivitám je žákům osobním příkladem
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
navozuje problémové situace, které motivují žáky k týmové spoluprác
umožňuje žákům podílet se na přípravě vlastních sportovních akcí – plánovat, realizovat a hodnotit tyto
akce
přidělením role rozhodčího učí žáky jednat přiměřeně ve vypjatých situacích
Kompetence komunikativní
Učitel:
dbá na kulturní vyjadřování v hodinách tělesné výchovy
učí žáky vyjadřovat se přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně používáním správného názvosloví
tělesné výchovy
Kompetence sociální a personální
Učitel:
podporuje sportovní činnosti ve skupinách, kde je nutná spolupráce a podíl celé skupiny na dosaženém
výsledku
v hodinách TV zařazuje cviky, které vedou žáka k vzájemné pomoci – dopomoc a záchrana
podporuje možnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjí jejich schopnost zastávat
různé role
učí žáky pracovat v týmech, vnímat své vzájemné odlišnosti jako podmínku úspěšné spolupráce
Kompetence občanské a pracovní
Učitel:
netoleruje v hodině sociálně patologické jevy, nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
důsledně dbá na dodržování pravidel chování
učí žáky chování v krizových nebo zdraví a život ohrožujících situacích
Kompetence k podnikavosti
Učitel:
uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci žáků
vede žáka k proaktivnímu přístupu a vlastní iniciativě

Učební osnovy
1. ROČNÍK
252

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák spojuje pravidelnou
sportovní činnost se
zdravím.
Prokáže praktickou
znalost první pomoci.

Poznatky z TV a
sportu
 Hygiena a
bezpečnost

Osobnostní a sociální
výchova (b, c, d)
přírodopis
výchova ke zdraví
chování v krizových
situacích

Žák uplatňuje
pravidelný pohybový
režim.
Uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti.

Průpravná,
kondiční,
koordinační cvičení
 Cvičení
vyrovnávací

přírodopis
fyzika (biomechanika)

Žák usiluje o rozvoj
obratnosti.
Snaží se o správné
držení těla.
Zvládá nové pohybové
dovednosti.

Gymnastika
 prostná – kotouly,
stoj na hlavě

hudební výchova












Zdravověda

přemet stranou
rovnovážné
postoje
přeskok – skrčka,
roznožka
kruhy – houpání,
komíhání, svis
vznesmo
tanec a jiné
pohybové činnosti,
šplh
trampolína

Žák předvídá nebezpečí
úrazu.
Zvládá základní
sebeobranné hmaty.
Žák rozvíjí rychlost a
vytrvalost.
Podporuje čestné
soupeření, pomoc
handicapovaným.

Úpoly
Základy sebeobrany
Atletika
 vytrvalostní běhy
 skok daleký
 skok vysoký
 sprint
 překážky
 štafetový běh
 hod míčkem

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, e)

Žák jedná v duchu fair
play.
Spolupracuje
s kolektivem.

Pohybové hry

Osobnostní a sociální
výchova (e)

Žák dodržuje pravidla
her a soutěží.

Sportovní hry

Osobnostní a sociální
výchova (e)
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Metody a formy
práce

metoda poč. nácviku

Dohodne se na
spolupráci
a taktice vedoucí
k úspěchu družstva.










odbíjená
(přihrávky, odbití
jednou rukou,
spodní podání,
příjem podání,
modifikovaná hra)
házená (přihrávky,
střelba z místa,
v pohybu, obranná
činnost, uvolnění
hráče, hra)
košíková – HČJ
(obranná činnost,
hra)
kopaná
florbal, soft,
beach, překážková
dráha

Žák uplatňuje
pohybovou činnost
v různém prostředí.

Sporty vyžadující
zvláštní prostředí

Žák sleduje určené
prvky pohybové
činnosti, eviduje je a
vyhodnotí.

Motorické testy

Žák rozlišuje práva a
povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka.

Výběrové učivo

Environmentální
výchova (d)
výchova ke zdraví
dopravní výchova

2. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák aktivně vstupuje do
organizace svého
pohybového režimu.
Samostatně se připraví
před pohybovou
činností.
Předvídá možná
nebezpečí úrazu.

Poznatky z TV a
sportu
 Hygiena a
bezpečnost
 Zdravověda

Osobnostní a sociální
výchova (b, c, d)
přírodopis
výchova ke zdraví
chování v krizových
situacích

Žák uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti,
projevuje přiměřenou

Průpravná,
kondiční,
koordinační cvičení

přírodopis
fyzika (biomechanika)
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Metody a formy
práce

samostatnost a vůli po
zlepšení své zdatnosti.



Žák zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednost.
Snaží se o správné
držení těla.

Gymnastika
 prostná – stoje,
přemet stranou
 sestava
 přeskok –
roznožka, skrčka




Cvičení
vyrovnávací
hudební výchova

trampolína –
odrazy, kotoul
šplh
kruhy – houpání,
obraty, komíhání



svis vznesmo,
střemhlav
Tanec a jiné
pohybové činnosti

Žák se chová vhodně a
bezpečně.
Předvídá možná
nebezpečí.
Rozvíjí rychlost
a vytrvalost.
Naplňuje ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky.

Úpoly
Základy sebeobrany
Atletika
 starty
 sprint
 střední a dlouhé
tratě
 překážky
 skok daleký,
vysoký
 skok vysoký
 hod míčkem

Žák jedná v duchu fair
play.
Vytváří varianty
osvojených pohybových
her.

Pohybové hry

Žák dodržuje pravidla
her a soutěží.
Respektuje při
pohybové činnosti
opačné pohlaví.

Sportovní hry
 házená (přihrávky,
uvolnění s míčem,
bez míče, střelba,
hra brankáře, herní
kombinace,
obrana, útok)
 košíková (přihrávky do rychlého protiútoku,
střelba po dvojtaktu, střelba
z místa, herní

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, e)
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metoda poč. nácviku






kombinace, doskakování, hra na
jeden koš)
odbíjená (odbití
vrchem, spodem,
spodní i vrchní
podání, smeč,
blok, hra)
kopaná – HČJ, hra
florbal, soft,
beach, tenis

Žák uplatňuje
pohybovou činnost
v různém prostředí.

Sporty vyžadující
zvláštní prostředí

Žák sleduje určené
prvky pohybové
činnosti, eviduje je a
vyhodnotí.

Motorické testy

Žák rozlišuje práva a
povinnosti hráče,
rozhodčího a diváka.

Výběrové učivo

Environmentální
výchova (d)
výchova ke zdraví
(dopravní výchova)

3. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák uplatňuje
hygienická pravidla
Zaujímá správné držení
těla v různých polohách
Předvídá možná
nebezpečí

Poznatky z TV a
sportu
Hygiena a
bezpečnost
Zdravověda

biologie
Výchova ke zdraví
Chování v krizových
situacích

Má poyitivní vztah
k pravidelným
pohybovým aktivitám
Projevuje vůli po
zlepšení své zdatnosti

Průpravná,
kondiční,
koordinační
cvičení
Cvičení vyrovnávací

biologie
fyzika
biomechanika

Žák dovede jednoduše
zhodnotit kvalitu
pohybové činnosti
spolužáka
Snaží se zlepšit v ve
své pohybové činnosti

Gymnastika, tanec
 prostná-stoje
přemet stranou
 sestava
 přeskok-roznožka,
skrčka

hudební výchova
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Metody a formy
práce






Žák se chová vhodně a
bezpečně
Předvídá možná
nebezpečí
Rozvíjí rychlost
Rozvíjí vytrvalost
Naplňuje ve školních
podmínkách zákl.
olympijské myšlenky

trampolína
odrazy, kotoul
šplh
kruhy-houpání,
obraty, komíhání
svis vznesmo,
střemhlav
Hromadná

Úpoly
Základy sebeobrany
Atletika
 starty
 sprint
 střední a dlouhé
tratě
 překážky
 skok daleký
 skok vysoký
 hod míčkem

Žák jedná v duchu fair
play.
Orrganizuje nenáročné
pohybové činnosti na
úrovni třídy.

Pohybové hry

Žák dodržuje pravidla
her, pozná přestupky
proti pravidlům.
Respektuje při
pohybové činnosti
opačné pohlaví.

Sportovní hry
 házená-přihrávky
 uvolnění s míčem,
bez míče
 střelba
 hra brankáře
 herní kombinace
 obrana, útok
 košíkovápřihrávky do
rychlého
protiútoku
 střelba po
dvojtaktu
 střelba z místa
 herní kombinace
 doskakování
 hra na jeden koš
 odbíjená-odbití
vrchem, spodem

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)

257

Hromadná









podání spodní
nácvik vrchního
podání
smeč
blok
hra
kopaná-HČJ, hra
další hry-florbal,
soft, beach, tenis

Žák uplatňuje
pohybovou činnost
v různém prostředí

Sporty vyžadující
zvláštní
prostředí

Environmentální
výchova (b)

Sleduje určené prvky
pohybové činnosti,
eviduje je a vyhodnotí.

Motorické testy

Rozlišuje práva a
povinnosti hráče,
rozhodčího a díváka

Výběrové učivo

Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)

Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák uplatňuje
hygienická pravidla
Usiluje o rozvoj
zdravotně orientované
zdatnosti
Předvídá možná
nebezpečí

Poznatky z TV a
sportu
Hygiena a
bezpečnost
Zdravověda

biologie
Výchova ke zdraví
Chování v krizových
situacích

Žák má pozitivní vztah
k pravidelným
pohybovým aktivitám
Uvědoměle kultivuje
svůj pohybový projev

Průpravná,
kondiční,
koordinační
cvičení
Cvičení vyrovnávací

biologie
fyzika - biomechanika

Žák užívá při pohybové
činnosti základní
tělocvičné názvosloví,
cvičí podle
jednoduchého nákresu,
popisu cvičení

Gymnastika, tanec a
jiné pohybové činosti
 prostná-stoje,
přemet stranou
 sestava

hudební výchova

Lyžařský výcvik
Dopravní výchova

4. ROČNÍK
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Metody a formy
práce






Žák se chová vhodně a
bezpečně
Předvídá možná
nebezpečí
Rozvíjí rychlost
Rozvíjí vytrvalost
Změří základní
pohybové výkony a
porovná je
s předchozími výsledky

přeskok-roznožka,
skrčka
trampolína-odrazy,
kotoul
šplh
kruhy-houpání,
obraty, komíhání
svis vznesmo,
střemhlav
Hromadná

Úpoly
Základy sebeobrany
Atletika
 starty
 sprint
 střední a dlouhé
tratě
 překážky
 skok daleký
 skok vysoký
 hod míčkem

Žák jedná v duchu fair
play
Zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti na
úrovni třídy

Pohybové hry

Žák dodržuje pravidla
her, pozná přestupky
proti pravidlům
Podílí se na utváření
příjemné atmosféry
v týmu, v případě
potřeby poskytne
pomoc

Sportovní hry
 házená-přihrávky
 uvolnění s míčem,
bez míče
 střelba
 hra brankáře
 herní kombinace
 obrana, útok
 košíkovápřihrávky do
rychlého
protiútoku
 střelba po
dvojtaktu





Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)

střelba z místa
herní kombinace
doskakování
hra na jeden koš
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odbíjená-odbití
vrchem, spodem
podání spodní
nácvik vrchního
podání
smeč
blok
hra
kopaná-HČJ, hra
další hry-florbal,
soft, beach, tenis

Žák uplatňuje
pohybovou činnost
v různém prostředí

Sporty vyžadující
zvláštní
prostředí

Sleduje vlastní pokrok v
pohybové činnosti,
eviduje ho a snaží se o
zlepšení

Motorické testy

Spolupracuje při
týmových pohybových
činnostech a soutěžích

Výběrové učivo

Environmentální
výchova (a)

Dopravní výchova

Metody a formy
práce

5. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák aktivně vstupuje do
organizace svého
pohybového režimu.
Snaží se předejít
úrazům, umí poskytnout
první pomoc.

Poznatky z TV a
sportu
Hygiena a
bezpečnost
Zdravověda

biologie
Výchova ke zdraví
Chování v krizových
situacích

Některé pohybové
činnosti zařazuje
pravidelně

Průpravná,
kondiční,
koordinační
cvičení
Cvičení vyrovnávací

biologie
fyzika - biomechanika

Žák užívá při pohybové
činnosti základní
tělocvičné názvosloví,
cvičí podle

Gymnastika, tanec a
jiné
pohybové činosti

hudební výchova
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jednoduchého nákresu,
popisu cvičení.









Žák předvídá možná
nebezpečí
úrazu
Rozvíjí rychlost
Rozvíjí vytrvalost
Usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti

prostná-stoje,
přemet stranou
sestava
přeskok-roznožka,
skrčka
trampolína-odrazy,
kotoul
šplh
kruhy-houpání,
obraty, komíhání
svis vznesmo,
střemhlav

Úpoly
Základy sebeobrany
Atletika
 starty
 sprint
 střední a dlouhé
tratě
 překážky
 skok daleký
 skok vysoký
 hod míčkem

Žák jedná v duchu fair
play
Pohybové dovednosti
tvořivě použije při
rekreačních činnostech

Pohybové hry

Žál se podílí na
utváření příjemné
atmosféry v týmu
Rozlišuje a uplatňuje
práva a povinnosti hráče
a rozhodčího

Sportovní hry
 házená-přihrávky
 uvolnění s míčem,
bez míče
 střelba
 hra brankáře
 herní kombinace
 obrana, útok
 košíkovápřihrávky do
rychlého
protiútoku



Osobnostní a sociální
výchova (a, b, c, d, e)

střelba po
dvojtaktu
střelba z místa
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herní kombinace
doskakování
hra na jeden koš
odbíjená-odbití
vrchem, spodem
podání spodní
nácvik vrchního
podání
smeč
blok
hra
kopaná-HČJ, hra
další hry-florbal,
soft, beach, tenis

Žák uplatňuje
pohybovou činnost
v různém prostředí

Sporty vyžadující
zvláštní
prostředí

Zpracuje naměřená data
a informace o
pohybových činnostech

Motorické testy

Má přehled o dění ve
sportu doma i ve světě

Výběrové učivo

Environmentální
výchova (b)

Dopravní výchova

Metody a formy
práce

6. ROČNÍK
Očekávané výstupy
směřující k naplnění
klíčových kompetencí

Obsah učiva

Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy

Žák svým
zodpovědným chováním
předchází úrazům, umí
poskytnout první pomoc

Poznatky z TV a
sportu
Hygiena a
bezpečnost
Zdravověda

biologie
Výchova ke zdraví
Chování v krizových
situacích

Má pozitivní vztah
k pravidelným
pohybovým
aktivitám

Průpravná,
kondiční,
koordinační
cvičení
Cvičení vyrovnávací

biologie
fyzika - biomechanika
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Žák používá tělocvičné
názvosloví.
Umí vytvořit sestavu
z jednotlivých prvků

Gymnastika, tanec a
jiné
pohybové činosti
 prostná-stoje,
přemet stranou







hudební výchova

sestava
přeskok-roznožka,
skrčka
trampolína-odrazy,
kotoul
šplh
kruhy-houpání,
obraty, komíhání
svis vznesmo,
střemhlav

Žák se chová vhodně a
bezpečně.

Úpoly
Základy sebeobrany

Rozvíjí rychlost
Rozvíjí vytrvalost
Usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti

Atletika
 starty
 sprint
 střední a dlouhé
tratě
 překážky
 skok daleký
 skok vysoký
 hod míčkem

Žák zorganizuje
pohybovou činnost pro
třídu.
Jedná v duch fair play

Pohybové hry

Žák zná pravidla
sportovních her, umí
samostatně rozhodovat
sportovní utkání

Sportovní hry
 házená-přihrávky
 uvolnění s míčem,
bez míče
 střelba
 herní kombinace
 obrana, útok
 košíkovápřihrávky do
rychlého
 protiútoku
 herní kombinace
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odbíjená
smeč
blok
hra
kopaná- hra
další hry-florbal,
soft, beach, tenis

Žák uplatňuje
pohybovou činnost
v různém prostředí

Sporty vyžadující
zvláštní
prostředí

Zpracuje naměřená data
a informace o
pohybových činnostech

Motorické testy

Spolupracuje při
týmových soutěžích
Má přehled o dění ve
sportu doma i ve světě

Výběrové učivo

Environmentální
výchova (b)

Dopravní výchova

Absolvent šestiletého dvojjazyčného gymnázia
má pozitivní vztah k pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené a
nezbytné součásti zdravého životního stylu moderního člověka.

Volitelné předměty
Součástí dokumentu je samostatná Příloha č. 1, jejímž obsahem jsou charakteristika a učební osnovy volitelných předmětů realizovaných v předposledním a posledním ročníku vzdělávání.
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6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků prvního a druhého ročníku 6letého gymnázia, kteří
plní povinnou školní docházku ve střední škole (§ 39 školského zákona), jsou v souladu s § 30 odst.
2 školského zákona součástí školního řádu vydaného ředitelkou školy. Školní řád je veřejně dostupný
na webových stránkách školy: http://www.gybu.cz/pro-studenty/skolni-rad.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm a uskutečňuje se podle § 51 až 53 školského zákona a příslušných ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů.

6.2 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
Vlastní hodnocení školy zahrnuje tyto 4 oblasti: 1. Podmínky ke vzdělání, 2. Obsah, průběh a výsledky
vzdělávání, 3. Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči, 4. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce,
kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Každoročním výstupem je souhrnná evaluační zpráva,
která je zveřejněna na webu školy.
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