
SCHVÁLENÝ

Standardní  vzdělávací  program  pro  1.–2.  třídy  všeobecných  sekundárních  
vzdělávacích  institucí  je  vypracován  v  souladu  se  zákonem  Ukrajiny  „o  vzdělávání“,  státním  
standardem  primárního  vzdělávání.  Program  definuje  požadavky  na  konkrétní  očekávané  
výsledky  učení;  je  shrnut  relevantní  obsah  každého  předmětu  nebo  integrovaného  kurzu.  
Program  je  postaven  s  ohledem  na  následující  zásady:  orientace  na  dítě  a  šetrnost  k  

životnímu  prostředí;

-

Účelem  základního  vzdělávání  je  všestranný  rozvoj  dítěte,  jeho  nadání,  schopností,  
kompetencí  a  průřezových  dovedností  v  souladu  s  věkovými  a  individuálními  
psychofyziologickými  vlastnostmi  a  potřebami,  hodnotami  a  rozvoj  samostatnosti,  tvořivosti,  
zvídavosti,  zajištění  jeho  připravenosti.  žít  v  demokratické  a  informační  společnosti.vzdělávání  
na  základní  škole.

přizpůsobení  individuálním  vlastnostem,  intelektuálním  a  fyzickým  schopnostem,  
potřebám  a  zájmům  dětí.

-

kontinuita  a  vyhlídky  na  školení;

-

Primární  vzdělání  je  prvním  stupněm  úplného  všeobecného  sekundárního  vzdělání,

logická  posloupnost  a  dostatečnost  zvládnutí  předmětových  kompetencí  žáků;

kurzy;

Vyhláška  Ministerstva  školství  a  vědy  Ukrajiny  ze  
dne  8.  října  2019  №  1272

koordinace  cílů,  obsahu  a  očekávaných  výsledků  učení;

-

12.  třída

klíčové  kompetence:

-

Obsah  programu  má  potenciál  tvořit  u  žadatelů  např

Primární  vzdělávání  je  rozděleno  do  dvou  cyklů  -  1-2  ročníky  a  3-4  ročníky,  které  
zohledňují  věkové  a  vývojové  potřeby  dětí  a  poskytují  možnost  překonat  rozdíly  v  jejich  
prospěchu  z  důvodu  připravenosti  na  vzdělávání.

což  odpovídá  prvnímu  stupni  Národní  soustavy  kvalifikací.

možnosti  realizovat  obsah  vzdělávání  prostřednictvím  předmětů  nebo  integrovaných

kreativní  využití  programu  učitelem  v  závislosti  na  podmínkách  učení;

vysvětlující  poznámka

propojené  utváření  klíčových  a  předmětových  kompetencí;

-

Typický  vzdělávací  program  
vyvinutý  pod  vedením  Savchenko  O.  Ya.

-

vědecká,  přístupná  a  praktická  orientace  obsahu;

-
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7)  informační  a  komunikační  kompetence,  která  zahrnuje  zvládnutí  základů  
digitální  gramotnosti  pro  rozvoj  a  komunikaci,  schopnost  bezpečně  a  eticky  
používat  informační  prostředky  a  komunikační  kompetence  při  učení  a  dalších  
životních  situacích;

8)  celoživotní  učení,  které  zahrnuje  osvojení  dovedností  potřebných  pro  
další  studium,  organizování  vlastního  vzdělávacího  prostředí,  získávání  nových  
informací  pro  jejich  využití  k  posouzení  vzdělávacích  potřeb,  stanovení  vlastních  
cílů  učení  a  způsobů,  jak  jich  dosáhnout,  naučit  se  pracovat  samostatně  a  v  
skupina ;

4)  kompetence  v  oblasti  přírodních  věd,  inženýrství  a  techniky,  zahrnující  
utváření  zvídavosti,  touhu  hledat  a  navrhovat  nové  nápady,  individuálně  nebo  ve  
skupinách  pozorovat  a  zkoumat,  formulovat  předpoklady  a  vyvozovat  závěry  na  
základě  experimentů,  poznávat  sebe  sama  a  svět  prostřednictvím  pozorování  a  
výzkumu;

9)  občanské  a  sociální  kompetence  související  s  myšlenkami  demokracie,  
spravedlnosti,  rovnosti,  lidských  práv,  prosperity  a  zdravého  životního  stylu,  
povědomí  o  rovných  právech  a  možnostech  spolupráce  s  ostatními  k  dosažení  
společného  cíle,  aktivita  v  životě  třídy  a  školy,  respekt  k  práva  druhých,  schopnost  
jednat  v  konfliktních  situacích  zahrnujících  různé  formy  diskriminace,  ocenit  
kulturní  rozmanitost  různých  národů  a  identifikovat  se  jako  občané  Ukrajiny  a  starat  
se  o  své  vlastní

5)  inovace,  která  zahrnuje  otevřenost  novým  nápadům,  iniciování  změn  v  
prostředí  (třída,  škola,  komunita  atd.),  utváření  znalostí,  dovedností,  postojů,  které  
jsou  základem  kompetenčního  přístupu,  poskytují  další  schopnost  úspěšně  se  
učit ,  vykonávat  profesionální  činnosti,  cítit  se  součástí  komunity  a  podílet  se  na  
záležitostech  komunity;

1)  plynulost  ve  státním  jazyce,  což  zahrnuje  schopnost  ústně  i  písemně  
vyjádřit  své  myšlenky,  pocity,  jasně  a  argumentačně  vysvětlit  fakta,  stejně  jako  
lásku  ke  čtení,  smysl  pro  krásu,  uvědomění  si  role  jazyka  pro  efektivní  komunikace  
a  kulturní  projev,  ochota  používat  ukrajinštinu  jako  rodilou  v  různých  životních  
situacích;

6)  environmentální  kompetence,  která  zahrnuje  povědomí  o  základech  
environmentálního  managementu,  dodržování  pravidel  environmentálního  
chování,  hospodárné  využívání  přírodních  zdrojů,  pochopení  významu  ochrany  
přírody  pro  udržitelný  rozvoj  společnosti;

2)  schopnost  komunikovat  v  rodném  (v  případě  odlišnosti  od  státu)  a  cizím  
jazyce,  což  zahrnuje  aktivní  používání  mateřského  jazyka  v  různých  komunikačních  
situacích,  včetně  života,  vzdělávacího  procesu,  kulturního  života  komunity,  
schopnost  porozumět  jednoduchým  výrazům  v  cizích  jazycích,  komunikovat  ve  
vhodných  situacích,  osvojit  si  dovednosti  interkulturní  komunikace;

3)  matematická  kompetence,  která  zahrnuje  identifikaci  jednoduchých  
matematických  vztahů  ve  světě,  modelování  procesů  a  situací  pomocí  
matematických  vztahů  a  měření,  povědomí  o  roli  matematických  znalostí  a  
dovedností  v  osobním  a  společenském  životě;
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11)  podnikatelská  a  finanční  gramotnost,  což  znamená  iniciativu,  ochotu  
převzít  odpovědnost  za  vlastní  rozhodnutí,  schopnost  organizovat  své  aktivity  k  
dosažení  cílů,  uvědomění  si  etiky

fyzické,  sociální,  emocionální  a  hodnotové,  kognitivní,  řečové,  kreativní.

hodnoty  efektivní  spolupráce,  připravenost  realizovat  započaté  nápady,  činit  vlastní  
rozhodnutí.

Zachování  kontinuity  s  předškolním  obdobím  dětství  základní  škola  
zajišťuje  další  rozvoj  osobnosti  dítěte,  jeho  tělesný,  rozumový,  sociální  rozvoj;  
formuje  schopnost  kreativního  sebevyjádření,  kritického  myšlení,  kultivuje  hodnoty  
vůči  státu,  rodné  zemi,  ukrajinské  kultuře,  respekt  k  jejich  důstojnosti  a  ostatním  
lidem,  zdraví.

Společné  pro  všechny  klíčové  kompetence  jsou  tyto  dovednosti:  čtení  s  
porozuměním,  schopnost  vyjádřit  svůj  názor  ústně  i  písemně,  kritické  a  
systematické  myšlení,  kreativita,  iniciativa,  schopnost  logicky  zdůvodnit  pozici,  
schopnost  konstruktivně  zvládat  emoce,  posuzovat  rizika,  rozhodovat  se ,  řešit  
problémy,  spolupracovat  s  ostatními.

zdraví  a  udržování  zdraví  druhých,  udržování  zdravého  životního  stylu;

Podle  zákona  Ukrajiny  „O  vzdělávání“  mohou  vzdělávací  instituce,  výzkumné  
instituce  a  další  subjekty  vzdělávací  činnosti  na  základě  Státního  standardu  a  
Standardního  vzdělávacího  programu  vypracovávat  vzdělávací  programy  –  
jednotný  soubor  vzdělávacích  složek  (předměty,  jednotlivé  projekty,  testy  atd.)  a  
organizované  za  účelem  dosažení  určitých  výsledků  učení.  Vzdělávací  programy  
se  mohou  od  Standardního  vzdělávacího  programu  lišit  návazností  učebního  
materiálu,  rozsahem  jeho  studia,  přítomností  doplňkových  složek  obsahu  nebo  
využitím  originálních  forem,  metod  a  nástrojů  výuky.  Rozložení  vyučovacích  hodin  
podle  témat,  úseků,  volbu  forem  a  metod  výuky  si  učitel  určuje  samostatně  s  

přihlédnutím  ke  konkrétním  podmínkám  práce,

Vzhledem  k  integrované  povaze  kompetencí  se  v  procesu  zavádění  
Standardního  vzdělávacího  programu  nebo  Vzdělávacích  programů  doporučuje  
využívat  mezioborové  a  mezioborové  vazby ,  které  přispívají  k  integritě  výsledků  
primárního  vzdělávání  ak  přenosu  dovedností  do  nových  situací.

10)  kulturní  kompetence,  která  zahrnuje  zapojení  do  různých  druhů  umělecké  
tvořivosti  (výtvarné,  hudební  a  jiné  umění)  prostřednictvím  odhalování  a  rozvoje  
přirozených  schopností,  tvůrčího  vyjádření  osobnosti;

Požadavky  na  děti  nastupující  do  základní  školy  by  měly  zohledňovat  
úspěchy  předchozí  etapy  jejich  vývoje.  Období  života  dítěte  od  pěti  do  šesti  

(sedmi)  let  (starší  předškolní  věk)  je  dáno  celostní  změnou  jeho  osobnosti,  
připraveností  na  novou  sociální  situaci  vývoje.  Prioritou  tohoto  procesu  je  formování  
a  rozvoj  základních  osobnostních  vlastností  dětí:  pozorování,  zvídavost,  svévolné  
chování,  mezilidská  pozitivní  komunikace,  zodpovědnost,  aktivita  a  různorodý  
vývoj  okolní  reality  a  další.  Potenciálně  se  to  projevuje  určitou  úrovní  připravenosti  
dítěte  k  systematickému  učení  -
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V  průběhu  vzdělávání  na  základní  škole  si  žáci  osvojují  metody  sebekontroly,  
sebereflexe  a  sebehodnocení,  což  přispívá  k  výchově  odpovědnosti,  rozvoji  zájmu,  
včasné  identifikaci  mezer  ve  znalostech,  dovednostech,  schopnostech  a  jejich  nápravě.

jsou  prováděny  na  oborově-předmětové  bázi,  což  zahrnuje  systematické  sledování  
jejich  individuálního  rozvoje  v  procesu  učení.  Za  těchto  podmínek  získává  kontrolní  
a  hodnotící  činnost  pro  žadatele  formativní  charakter.  Kontrola  je  zaměřena  na  
nalezení  efektivních  způsobů  postupu  každého  uchazeče  ve  vzdělávání  a  zjišťování  
osobních  výsledků  uchazečů  nezahrnuje  porovnávání  s  úspěchy  ostatních  a  není  
předmětem  statistického  účtování  správních  orgánů.

Pro  průběžné  sledování  výsledků  základního  vzdělávání,  jejich  prognózování  
a  přizpůsobování  lze  provádět  monitorovací  studie  vzdělávacích  výsledků  na  
celostátní,  krajské,  okresní,  školní  úrovni  i  na  úrovni  jednotlivých  tříd.  Analýza  
výsledků  monitoringu  umožňuje  sledovat  stav  naplňování  cílů  základního  vzdělávání  
a  včas  přijímat  potřebná  pedagogická  rozhodnutí.

Závěrečné  hodnocení  zahrnuje  porovnání  studijních  výsledků  uchazečů  s  
konkrétními  očekávanými  výsledky  učení  definovanými  vzdělávacím  programem.  
Uchazeči  o  základní  vzdělávání  absolvují  státní  závěrečnou  certifikaci,  která  se  

provádí  pouze  za  účelem  sledování  kvality  vzdělávací  činnosti  vzdělávacích  
institucí  a  (nebo)  kvality  vzdělávání.

Sledování  a  hodnocení  studijních  výsledků  studentů

Programy  invariantní  složky  Základního  kurikula  jsou  povinné  pro  použití  na  
středních  školách  všech  typů  a  forem  vlastnictví.

Vzdělávací  úspěchy  uchazečů  v  1.–2.  ročníku  podléhají  slovnímu  
formativnímu  hodnocení.  Formativní  hodnocení  má  za  cíl:  podporovat  vzdělávací  

rozvoj  dětí;  vybudovat  individuální  trajektorii  jejich  vývoje;  diagnostikovat  
úspěchy  v  každé  fázi  procesu  učení;  včas  identifikovat  problémy  a  zabránit  jejich  
vrstvení;  analyzovat  průběh  učiva  a  rozhodovat  o  úpravě  programu  a  metod  výuky  
podle  individuálních  potřeb  dítěte;  motivovat  touhu  dosáhnout  maximálních  
možných  výsledků;  pěstovat  hodnotové  vlastnosti  jedince,  chuť  učit  se,  nebát  se  chyb,  
víru  ve  vlastní  schopnosti  a  možnosti.

při  zajištění  dosažení  konkrétních  očekávaných  výsledků  uvedených  v  programu.  
Vzdělávací  programy  mohou  mít  nápravně  rozvojovou  složku  pro  osoby  se  

speciálními  vzdělávacími  potřebami.  U  dětí  se  speciálními  potřebami  může  
být  délka  základního  vzdělávání  prodloužena.
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Typické  učivo  pro  1-2  třídy  základní  školy

19

Informatika

Roční  počet  vyučovacích  hodin

Třídy

3

24

23

Ukrajinský  jazyk  a  literatura

Technologický

Doplňkové  hodiny  ke  studiu  předmětů  vzdělávacích  

oborů,  vedení  individuálních  konzultací  a  skupinové  

výuky

název

8

3

22/770

Matematický

3

42/1470

7

Umělecký

Maximální  přípustné  týdenní /  roční

Invariantní  složka

46

3

4

2

25

Cizí  jazyk

1

1

vzdělávací  obor
Počet  hodin  týdně

Prozkoumávám  svět  (přírodní,

6

*

7

Sportovní  *

vytížení  studenta

3

2

48

9

2

1

10

2

3

civilní  a  historický,  sociální,  zdravotnický  průmysl)

22

1  třída.  2  tř.  Spolu

K  hodinám  poskytovaným  na  tělesnou  výchovu  se  při  stanovení  nejvyšší  dovolené  zátěže  žáků  nepřihlíží.

2

Celkový

Lingvistické  a  literární,  včetně:

6

Variabilní  složka

4

4

20/700
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-  formování  dovedností  zpracovávat  texty  různých  typů  (umělecké,  vědecké

vysvětlující  poznámka
Ukrajinský  jazyk  a  literární  četba

formování  metod  samostatné  práce  s  dětskou  knihou;

Jazykovědný  a  literárně  vzdělávací  obor

-  seznámení  žáků  s  dětskou  literaturou  různých  oborů  a  žánrů,

Obsahová  linie  „Čtení“  zahrnuje  utváření  plnohodnotných  čtenářských  dovedností  
studentů,  schopnost  samostatně  vybírat  a  zpracovávat  literární  texty  různého  druhu,  dětské  
knihy,  vyjadřovat  svůj  postoj  k  čtenému,  vnímat  literární  text  jako  prostředek  k  obohacení  
osobního  emocionálního ,  sociální  zkušenost,  používat  racionální  metody  potřebné  informace  
v  různých  zdrojích,  pracovat  s  informacemi  v  různých  formátech,  aplikovat  je  ve  vzdělávacích  
a  kognitivních,  komunikativních  situacích,  praktické  zkušenosti.  Obsahová  řada  „Psaně  
komunikovat“  je  zaměřena  na  formování  plnohodnotných  písemných  dovedností  u  mladých  
studentů,  schopnosti  vyjádřit  své

-  formování  dovedností  pracovat  s  různými  typy  a  zdroji  informací;

V  souladu  s  těmito  cíli  a  cíli  v  počátečním  kurzu  jazykového  a  literárního  vzdělávání  
jsou  identifikovány  tyto  obsahové  linie:  "Interakce  ústně",  "Čtení",  "Interakce  písemně",  
"Prozkoumávání  médií",  "Prozkoumávání  jazykových  jevů" .

Obsahová  linie  „Interakce  ústně“  je  zaměřena  na  rozvoj  schopnosti  mladších  žáků  
vnímat,  analyzovat,  interpretovat  a  vyhodnocovat  ústní  informace  a  využívat  je  v  různých  
komunikačních  situacích,  komunikovat  ústně  s  ostatními  lidmi  dialogickou  a  monologickou  
formou  k  dosažení  určitých  životních  cílů.

-  formování  plnohodnotných  dovedností  čtení  a  psaní,  schopnost  zapojit  se  do  dialogu,  
inscenovat,  vytvářet  krátké  ústní  a  písemné  monology;

-  rozvoj  myšlení,  řeči,  představivosti,  kognitivních  a  literárních  a  tvůrčích  schopností  
žáků;

různé  druhy  řečové  činnosti  ve  výchovných  a  životních  situacích.

-  výchova  kladného  citového  a  hodnotového  vztahu  studentů  k  ukrajinskému  jazyku,  četbě,  
dětským  knihám,  formování  kognitivního  zájmu  o  mateřský  jazyk,  touha  zdokonalovat  se  v  
řeči;

-  zapojení  mladších  žáků  do  praktické  aplikace  dovedností  s

Dosažení  tohoto  cíle  zahrnuje  následující  úkoly:

-  výzkum  jazykových  útvarů  a  jevů  za  účelem  zvládnutí  výchozích  jazykových  znalostí  a  
norem  ukrajinského  jazyka;

Účelem  počátečního  kurzu  jazykové  a  literární  výchovy  je  rozvoj  osobnosti  dítěte  
prostřednictvím  různých  druhů  řečové  činnosti,  utváření  klíčových,  komunikativních  a  
čtenářských  kompetencí;  rozvoj  schopnosti  komunikovat  v  ukrajinském  jazyce  pro  duchovní,  
kulturní  a  národní  sebevyjádření,  využívat  jej  v  osobním  a  veřejném  životě,  v  mezikulturním  
dialogu;  obohacení  citové  a  smyslové  zkušenosti,  rozvoj  řeči  a  tvůrčích  schopností.

populární,  vzdělávací,  mediální  texty);
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život.

1.  stupeň  -  integrovaný  kurz  "Gramotnost";

integrovaný  kurz  těchto  předmětů.

myšlenky,  pocity,  postoje  a  písemně  komunikovat  s  druhými  lidmi,  vyjadřovat  se  různými  
druhy  řeči  a  tvůrčích  činností.  Obsahová  linie  „Zkoumání  médií“  zahrnuje  utváření  schopnosti  

studentů  analyzovat,  interpretovat,  kriticky  hodnotit  informace  v  mediálních  textech  a  
využívat  je  k  obohacení  vlastní  zkušenosti,  k  vytváření  jednoduchých  mediálních  produktů.  
Obsahová  linie  „Zkoumání  jazykových  jevů“  je  zaměřena  na  studium  jazykových  útvarů  a  jevů  
studentů  za  účelem  zvládnutí  základních  jazykových  znalostí,  norem  spisovné  výslovnosti  a  

pravidel  ukrajinského  pravopisu,  formování  schopnosti  mladších  studentů  používat  
ukrajinský  jazyk  v  všechny  oblasti

Obsahové  řádky  jsou  implementovány  prostřednictvím  následujících  integrovaných  kurzů  
a  předmětů:

2.  ročník  -  předměty  "Ukrajinský  jazyk",  "Čtení"  popř

1.  stupeň

samostatně  formuluje  poznámky  (otázky)  pro  účastníka  rozhovoru  k  
obsahu  předem  připraveného  krátkého  rozhovoru  na  známé  téma   [1  
JAZYK  1.6],  [1  JAZYK  1.7]

Praktické  zvládnutí  
dialogické  formy  projevu,  
etikety

pečlivě  vnímá  verbální  poznámky  účastníka  rozhovoru,  přiměřeně  reaguje

vstupuje  do  dialogu  o  tématech  zájmu;  [1  JAZYK  1.6],  [1  JAZYK  1.7]

Hodnocení  ústních  
informací.

Obsahový  řádek  „Interakce  ústně“

reprodukuje  v  rolích  (se  studenty  nebo  učitelem)  dialog  z  vyslechnutých  
pohádek,  příběhů   [1  JAZYK  1.2]

Vnímání  ústních  
informací.

Rozbor  a  interpretace  
(zveřejnění  obsahu)  vyslechnuta.

Obsah  školení

sděluje,  co  má  zájem  na  ústní  komunikaci;  [1  JAZYK  1.3]
sdílí  své  pocity  a  emoce  z  toho,  co  slyšel;  [1  JAZYK  1.5]

reguluje  dýchání,  hlasitost  a  rychlost  řeči  v  procesu  komunikace;  [1  
JAZYK  1.8],  [1  JAZYK  4.2]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

říká,  co  se  říká  v  textu,  který  posloucháte   [1  JAZYK  1.2],  [1  JAZYK  1.4]

používá  neverbální  prostředky  (gesta,  mimiku  apod.)  podle  komunikační  
situace;  [1  JAZYK  1.7]

odpovídá  na  otázky  k  obsahu  poslechu  (kdo?  co?  kde?  kdy?  jak?)    [1  
JAZYK  1.2],  [1  JAZYK  1.4]

dodržuje  pravidla  komunikace  s  lidmi  různého  věku;  [1  JAZYK  1.8]

poslouchá  a  rozumí  krátkému  monologu;  [1  JAZYK  1.1]

pozorně  naslouchá  účastníkovi  rozhovoru  a  adekvátně  odpovídá  na  
jeho  otázky;  [1  JAZYK  1.1]
používá  vzorce  řečové  etikety  v  situacích  výchovné  a  každodenní  
komunikace  (pozdravy,  rozloučení,  omluvy,  poděkování,  prosby);  [1  
JAZYK  1.8]

normy  komunikační  
kultury.

provádí  výchovné  a  herní  akce  v  souladu  s  vyslechnutými  pokyny;  [1  
JAZYK  1.1]

na  ně;  [1  JAZYK  1.1]
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převypráví  blízký  obsahu  přečteného  díla  nebo  jeho  jednotlivých  epizod  na  základě  
ilustrací,  dotazů  učitele;  [1  JAZYK  2.2]

vysvětluje  preference  svých  čtenářů  (jaká  témata  preferuje);  [1  JAZYK  2.5]

najde  a  pojmenuje  prvky  dětské  knihy  (jméno  autora,  název,  ilustrace),  na  jejich  
základě  hádá ,  co  lze  v  knize  (díle)  vyprávět;  [1  JAZYK  2.1]

vypráví  kamarádovi  pohádku,  krátký  poslouchaný  text  na  základě  zadaných  
obrázků,  frází,  otázek,  plánu;  [1  JAZYK  1.2],  [1  JAZYK  1.3]

vysvětluje  souvislost  názvu  a  ilustrací  s  obsahem  díla  (v  transparentních  případech);  
[1  JAZYK  2.2]

Analýza  a  interpretace  obsahu  textu.

-  vědecké  a  umělecké  dětské

čte  a  pojmenovává  obsahově  i  formálně  jednoduché  folklórní  a  literární  texty  
(hádánka,  počítadlo,  pohádka,  báseň,  příběh);  [1  JAZYK  2.1]

rozlišuje  verbální  a  obrazové  informace  v  textu;  [1  JAZYK  2.1]

schopnosti  číst.

dětská  literatura  v  autorské,  
žánrově-tematické  
rozmanitosti:

vyjadřuje  svůj  vlastní  postoj  k  přečtenému:  dobrý /  špatný  skutek,  kdo  měl /  neměl  
rád  v  díle,  které  epizody  byly  nejvíce  zapamatovány,  zapůsobil;  [1  JAZYK  2.4]

čte  nahlas  dostupné  texty  většinou  v  celých  slovech  (jednotlivá  slova  složité  stavby  -  
slabiky);  [1  JAZYK  2.1]

odpovídá  na  otázky,  co  (o  kom)  rád  čte;  [1  JAZYK  2.5]

Seznámení  s  různými  zdroji  a  typy  
informací.

o  vlasti,  rodině,  živé  a  neživé  
přírodě,

vysvětluje,  jakými  slovy  v  textu  autor  popisuje  postavu  hrdiny,  jeho  vzhled,  
zprostředkovává  krásu  přírody  apod.  (s  pomocí  učitele);  [1  LAN  2.3

Tvorba  ústních  
monologů

-  dětská  periodika;

dodržuje  pravidla  uchování  knihy  a  hygieny  čtení  (pod  vedením  dospělé  
osoby);

pro

zvýrazní  nadpis  ve  struktuře  textu;  [1  JAZYK  2.2]

zopakuje  po  učiteli  ukázku  souvislého  výpovědi  (2-3  věty)  se  zachováním  jeho  
obsahu  a  intonačních  znaků  [1  JAZYK  1.2]

vyhledá  k  úkolu  učitele  potřebné  obrazové  informace  v  dětské  knize,  dětském  časopise,  
vysvětlí  jeho  obsah;  [1  JAZYK  2.1],  [1  JAZYK  2.6]

Vnímání  a  praktické  rozlišování  
uměleckých  textů.

-  díla  ústního  lidového  
umění  (pohádky,  počítadla,  
hádanky,  hovorové  výrazy,  
písně  atd.),  -  umělecká  
díla  od  slavných  ukrajinských  
i  zahraničních  spisovatelů,  
odpovídající  věku,  na  aktuální  
témata  pro  děti:  literární  
pohádky,  příběhy,  básně,  
komiksy ;

samostatně  staví  krátkou  souvislou  výpověď  na  základě  daného  začátku,  kresby  
(ilustrace,  série  kreseb),  na  základě  vyslechnutého  textu  nebo  případu  ze  života  [1  
JAZYK  1.6],  [1  JAZYK  1.7]

správně  intonuje  věty,  na  jejichž  konci  jsou  různá  interpunkční  znaménka  (po  
předběžné  přípravě);  [1  JAZYK  2.1]

Přibližný  obsah  
literárního  materiálu:

má  představu  o  nejdůležitějších  zdrojích  informací:  dětské  knihy,  časopisy,  
encyklopedie,  televize,  knihovna,  internet;  [1  JAZYK  2.5]

Vznik  a  vývoj

číst.

témata  dětského  čtení:

jmenuje  své  oblíbené  literární  hrdiny  [1  JAZYK  2.4]

v  procesu  čtení  rozumí  významům  většiny  slov,  věnuje  pozornost  neznámým  
slovům,  ptá  se  dospělých  na  jejich  význam;  [1  JAZYK  2.1]

čte  v  rolích  dialogy  z  pohádek,  příběhů,  básniček  (po  předběžné  přípravě);  [1  
JAZYK  2.7]

rozlišuje  dětské  knihy  pohádek,  příběhů,  básniček  v  publikacích  s  přehlednou  
polygrafickou  úpravou  (ilustrace,  název,  grafické  ztvárnění  textu);  [1  JAZYK  2.1]

ukazuje  porozumění  skutečnému  obsahu  malých  a  jednoduchých  textů:  vysvětluje,  
jaká  událost  se  stala,  pojmenovává  postavy  díla,  odpovídá  na  otázky  k  obsahu  
čteného;  [1  JAZYK  2.2]

Formování  reflektivního  prožívání  
obsahu

Práce  s  dětskou  knihou.

texty;

Obsahový  řádek  "Přečíst"
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má  představu  o  zvukech  řeči;  [1  JAZYK  4.1]

zapisuje  slova  a  věty  z  tištěného  a  ručně  psaného  textu;  [1  JAZYK  3.1]

sdílí  své  dojmy  z  poslouchaných /  zhlédnutých  mediálních  produktů  [1  JAZYK  
1.5],  [1  JAZYK  2.4]

Obsahový  řádek  "Písemně  komunikovat"

zjišťuje  a  opravuje  nedostatky  v  psaní  (grafické,  pravopisné,  interpunkční)  
samostatně  nebo  s  pomocí  učitele  [1  JAZYK  3.3],  [1  JAZYK  4.2]

správně  zapisuje  slova,  jejichž  výslovnost  a  pravopis  se  shodují;  [1  JAZYK  
4.1]

sklady.

dodržuje  kulturu  psaní;  [1  JAZYK  3.1]

vnímá  obsah  a  formu  jednoduchých  mediálních  produktů  (kresby,  
fotografie,  komiksy,  dětské  časopisy,  kreslené  filmy  apod.),  zapojuje  se  
do  jejich  diskuse;  [1  JAZYK  1.1]  [1  JAZYK  2.1]  [

má  představu  o  písmenech,  rozlišuje  zvuky  a  písmena;  [1  JAZYK  4.1] Označení  hlásek  písmeny.

písemná  prohlášení.

píše  pod  diktátem  slova  větu  o  3-4  slovech;  [1  JAZYK  3.1]

rozlišuje  samohlásky  a  souhlásky  podle  zvuku  a  výslovnosti   [1  JAZYK  4.1]  
správně  vyslovuje  tvrdé  a  měkké,  zvonivé  a  hluché  souhlásky   [1  JAZYK  
4.1]

[1  JAZYK  4.1]

rozlišuje  tištěné  a  ručně  psané  písmo;  [1  JAZYK  3.1]

psací  dovednosti.

Obsahový  řádek  "Zkoumání  jazykových  jevů"

má  představu  o  slabice,  vyslovuje  slova  po  slabikách;  [1  JAZYK  4.1]

kontroluje ,  co  je  napsáno;  [1  MOV  3.3]

děti,  školní  život,  
přátelství,  dobrodružství,  
vynález,  sci-fi  atd.

účastní  se  diskuse  o  obsahu  a  formě  mediálních  produktů;  [1  JAZYK  
1.4],  [1  JAZYK  2.2]

označuje  zvuky  řeči  psanými  písmeny   [1  JAZYK  4.1]

Cvičení  na  dělení  slov  na

pojmenovává  a  čitelně  píše  všechna  ručně  psaná  malá  a  velká  písmena  
ukrajinské  abecedy  při  dodržení  grafických,  technických,  hygienických  
požadavků;  [1  JAZYK  3.1]

skládá  a  píše  věty  na  základě  ilustrací,  životní  situace  (samostatně  a  s  
pomocí  učitele);  [1  JAZYK  3.1]

Výzkum  hlásek  řeči,  jejich  správná  
výslovnost.

Obsahová  řada  prozkoumávání  médií

vysvětluje  změnu  významu  slova  v  důsledku  nahrazení  jednoho  ze  
zvuků   [1  JAZYK  4.1],  [1  JAZYK  4.2]

vysvětluje  vztah  mezi  zvuky  a  písmeny  ve  slabice,  slově

reprodukuje  řetězec  zvuků  ve  slyšeném  slově  (bez  jevů  asimilace)  
  [1  JAZYK  4.1]

vybere  a  napíše  název  obrázku,  název  textu  (s  pomocí  učitele);  [1  
JAZYK  3.1]

Ověřování  písemných  prací

Vznik  a  vývoj

Práce  s  mediálními  produkty

správně  označuje  měkkost  souhláskových  hlásek  v  psaní;  [1  JAZYK  4.1]  
reprodukuje  abecední  názvy  písmen;  [1  JAZYK  4.1]

rozděluje  slova  na  slabiky  při  převodu  jejich  částí  na  jiný  řádek   [1  
JAZYK  4.1]

Vytvořte  si  vlastní
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Úvod  do  slov  -

rozlišuje  významově  blízká  a  protikladná  slova;  [1  JAZYK  4.1]  rozpoznává  
slova,  která  mají  několik  významů;  [1  JAZYK  4.1],  [1  JAZYK  4.2]

Výzkum  role  stresu  v
rozlišuje  přízvučné  a  nepřízvučné  slabiky  ve  slově;  [1  JAZYK  4.1]

rozpozná  věty  podle  grafických  mezníků  (velké  písmeno  na  začátku,  
interpunkční  znaménko  na  konci);  [1  JAZYK  4.1]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

Rozbor  a  interpretace  
(zveřejnění  obsahu)  vyslechnuta.

kdo  položí  otázku ?  co?  který?  který  který  který?  co  dělá  co  dělají  
Kolik?  (s  pomocí  učitele)    [1  JAZYK  4.1]

vybere  název  textu  (s  pomocí  učitele)    [1  JAZYK  4.1]

Výzkum  textu.

reprodukuje  hlavní  obsah  ústního  sdělení;  [2  JAZYK  1.2]

obsah  doplňuje  větu  1-2  slovy   [1  JAZYK  4.1]

doplňuje  tematické  skupiny  slov;  [1  JAZYK  4.1],  [1  JAZYK  4.2]

názvy  předmětů,  znaky,  akce,  
čísla,  úřad

plní  sluchem  přijaté  pokyny  k  plnění  výchovných  úkolů  
stanovených  učitelem;  [2  JAZYK  1.1]

intonačně  správně  vyslovuje  (čte)  narativní,  tázací  a  zvolací  věty  a  podle  
toho  je  tvoří  písemně  (používá  vhodná  interpunkční  znaménka)    [1  
JAZYK  4.1 ]

má  představu  o  nominativní  funkci  slova;  [1  JAZYK  4.1]  [ koreluje  slovo  
a  obraz  předmětu,  akce,  znaky,  čísla   [1  JAZYK  4.1],  [1  JAZYK  4.2]

Pozorování  lexikálního  
významu  slov.

Obsahový  řádek  „Interakce  ústně“

má  představu  o  větě;  [1  JAZYK  4.1]

má  představu  o  stresu,  určuje  sluchem  slabiku,  která  se  vyslovuje  
větší  silou  hlasu;  [1  JAZYK  4.1]

určuje  počet  vět  v  textu  (od  2-4  vět),  určuje  jejich  hranice  grafickými  
referenčními  body  [1  JAZYK  4.1]

Vnímání  ústních  
informací.

správně  zdůrazňuje  běžná  slova;  [1  JAZYK  4.1]  vysvětluje  závislost  
významu  slova  na  změně  přízvuku  v  něm  (v  některých  případech)    [1  
JAZYK  4.1],  [1  JAZYK  4.2]

poznává  a  rozlišuje  slova  -  názvy  předmětů,  znaky,  akce,  čísla,  obslužná  
slova  (s  pomocí  učitele)    [1  JAZYK  4.1]

odpovídá  na  otázky  k  obsahu  poslouchaného  a  klade  otázky  k  ústnímu  
sdělení;  [2  JAZYK  1.4]

má  představu  o  textu  (prakticky  jej  odlišuje  od  věty);  [1  JAZYK  4.1]

Výzkum  a  
konstrukce  vět.

pečlivě  vnímá  verbální  poznámky  účastníka  rozhovoru,  vyslýchá,  
vhodně  na  ně  reaguje ;  [2  JAZYK  1.1]

ve  slovech.

zavádí  shodu  mezi  druhovými  a  druhovými  jmény;  [1  JAZYK  4.1]

sestaví  větu  podle  obrázku,  z  daných  slov,  na  dané  téma;  [1  JAZYK  4.1]

určuje  počet  slov  ve  větě  skládající  se  z  1-4  slov   [1  JAZYK  4.1]

ve  slovech.

Obsah  školení

vnímá  monolog  a  používá  ústní  informace  ke  konkrétnímu  účelu;  [2  
JAZYK  1.1]

dodržuje  pravidla  psaní  velkých  písmen  na  začátku  věty;  [1  JAZYK  4.1]

2.  stupeň
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vysvětluje  význam  většiny  slov  používaných  v  doslovném  i  přeneseném  
významu;  [2  JAZYK  2.1]

podílí  se  na  hraní  dialogů  o  obsahu  malých  folklórních  forem,  
pohádek,  básní,  využívá  přiměřenou  sílu  hlasu,  tempo  řeči,  mimiku,  gesta,  
pohyby;  [2  JAZYK  1.7]

Obsahový  řádek  "Přečíst"

vyjadřuje  svůj  postoj  k  tomu,  co  slyšel:  k  událostem,  postavám  textu;  [2  JAZYK  
1.5],  [2  JAZYK  1.6]

ústně  překládá  text  na  základě  podkladů  (ilustrace,  plán,  klíčová  
slova,  fráze);  [2  JAZYK  1.2]

využívá  nejjednodušší  metody  regulace  tempa  čtení,  hlasu,  dýchání  v  závislosti  
na  obsahu  textu  (samostatně  i  na  pokyn  učitele);  [2  JAZYK  2.1]

používá  neverbální  prostředky  (gesta,  mimiku  apod.)  podle  komunikační  
situace;  [2  JAZYK  1.7]

normy  komunikační  
kultury.

používání  poznámek  pod  čarou,  vysvětlující  slovní  zásoby  i  
prostřednictvím  kontextu  (s  pomocí  učitele);  [2  JAZYK  2.1]

Hodnocení  ústních  
informací.

vstupuje  do  dialogu,  podporuje  a  iniciuje  dialog  na  známé  téma  a  na  témata  
zájmu;  [2  JAZYK  1.6]

najde  v  textu  neznámá  slova,  zjistí  jejich  význam,

porozumění;  [2  JAZYK  2.1],  [2  JAZYK  2.2]

vysvětluje,  proč  se  něco  líbí  a  něco  ne;  [2  JAZYK  1.4],  [2  JAZYK  1.5]

vypráví  o  svých  postřezích,  dojmech,  událostech  z  vlastního  života;  [2  JAZYK  1.6],  [2  
JAZYK  1.7],  [2  JAZYK  1.8]

ukazuje  počáteční  schopnost  číst  potichu;  [2  JAZYK  2.1]

samostatně  čte  a  rozlišuje  neumělecké  texty  tím,  že  v  jejich  obsahu  chybí  dialogy,  
živé  obrazné  vyjádření,  přítomnost  vědeckých  pojmů,  fakta,  historická  data,  přenos  
informací;  [2  JAZYK  2.1]

reguluje  dýchání,  hlasitost  a  rychlost  řeči  v  procesu  komunikace;  [2  
JAZYK  1.7]

vybírá  informace  z  slyšeného  a  vysvětluje ,  proč  jsou  zajímavé,  diskutuje  o  nich  s  
ostatními;  [2  JAZYK  1.3],  [2  JAZYK  1.4]

Tvorba  ústních  
monologů

správně  intonuje  jednoduché  věty  jakéhokoli  druhu;  [2  JAZYK  2.1]

vypráví  o  vlastních  pocitech  způsobených  poslechem  textu;  [2  JAZYK  1.8]

dodržuje  pravidla  komunikace;  [2  JAZYK  1.8]

Analýza  a  interpretace  obsahu  
textů.

řeč,  etiketa

schopnosti  číst.

zdůrazňuje  ve  struktuře  uměleckých  a  naučných  textů  název,  ilustrace,  
diagramy,  tabulky,  používá  je  k  předpovědi  přibližného  obsahu  textu  a  
jeho  nejlepší

Vznik  a  vývoj

používá  vzorce  etikety  řeči  (slušná  slova);  [2  JAZYK  1.8]

Praktické  zvládnutí  dialogické  
formy

vytváří  vlastní  výpověď  na  základě  ilustrací;  [2  JAZYK  1.6]

čte  nahlas  správně,  vědomě,  plynule,  celá  slova  obsahově  i  formálně  
jednoduchá;  [2  JAZYK  2.1]

samostatně  čte,  prakticky  rozlišuje  na  základě  nejjednodušších  
žánrových  rysů  texty  malých  folklorních  forem,  které  byly  studovány  při  studiu,  
i  literární  žánry  (pohádka,  báseň,  příběh,  úryvky  z  pohádek),  správně  je  
pojmenovává,  určuje  citové  rozpoložení;  [2  JAZYK  2.1] Vnímání  a  praktické  rozlišování  textů  

různých  typů.

sebevědomě  vyjadřuje  své  myšlenky  [2  JAZYKY  1.6]
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vysvětluje  jednání  postav  v  díle,  vyjadřuje  o  nich  nejjednodušší  
hodnotící  soudy;  zdůvodňuje  své  závěry  (s  pomocí  učitele);  [2  
JAZYK  2.2]

prokazuje  porozumění  vlastnímu  obsahu  textu  a  hlavním  
myšlenkám  uměleckých  i  neuměleckých  textů  (s  pomocí  učitele);  [2  JAZYK  2.2]

improvizuje  s  replikami,  reprodukuje  dialogy  z  pohádek,  básní,  
příběhů;  [2  JAZYK  2.3],  [2  JAZYK  2.7]

Práce  s  různými  zdroji  a  typy  
informací.edice;  

nachází  v  literatuře  faktu  a  naučných  textech  odpovědi  na  
otázky  učitele;  [2  JAZYK  2.2]

vysvětluje ,  co,  kde,  kdy  se  události  odehrály;
identifikuje,  správně  pojmenuje  postavy  uměleckého  díla,

vypráví  o  svých  obecných  dojmech,  pocitech  z  přečteného  (co  se  mu  
líbilo /  nelíbilo,  co  bylo  zajímavé /  nezajímavé,  co  se  naučil /  
dozvěděl),  potvrzuje  své  myšlenky  fakty  z  textu;  [2  JAZYK  2.3]

pozná,  pojmenovává  v  textu  jasná,  obrazná  slova,  výrazy,  
vysvětluje  jejich  roli  v  díle  (s  pomocí  učitele);  [2  JAZYK  2.2]

analyzuje  obdržené  informace,  apeluje  na  dospělé  (v  případě  
pochybností),  aby  potvrdili  jejich  pravdivost,  pravost;  [2  JAZYK  2.2]

Přibližný  obsah  
literárního  materiálu:

Formování  reflektivní  
zkušenosti  s  obsahem

zprostředkovává  (podrobně  nebo  výběrově)  obsah  díla  nebo  
jednotlivých  epizod  v  souladu  s  logikou  podání  as  přihlédnutím  ke  
strukturním  prvkům  textu:  začátek,  hlavní  část,  konec;  [2  JAZYK  2.2]

číst.

začíná  seznamování  s  novou  dětskou  knihou  s  ohledem  
na  její  strukturální  prvky:  obálku,  název

Práce  s  dětskou  knihou.

podílí  se  na  společné  diskusi  o  přečteném:  se  zájmem  a  
pozorností  naslouchá  účastníkům  rozhovoru,  je  tolerantní  k  
jejich  názorům,  vysvětluje  své  chápání  dané  problematiky;  [2  JAZYK  
2.4]

vytváří  vazby  mezi  událostmi,  aktéry;  [2  JAZYK  2.2]

aplikuje  získané  informace  ve  vzdělávací  činnosti  a  praktických  
zkušenostech;  [2  JAZYK  2.2]
převádí  verbální  informace  z  pevného  textu  na  vizuální  
(kresba,  kreslené  rámečky,  tabulka,  diagram  atd.);  [2  JAZYK  2.6]

klade  otázky  týkající  se  skutečného  obsahu  čteného,  aby  objasnil  
jejich  porozumění;  [2  JAZYK  2.2]

zná  a  pojmenovává  nejdůležitější  informační  zdroje:  knihovna,  
internet,  televize,  dětské  noviny,  časopisy,  knihy,  reference

propojuje  obsah  čteného  s  jejich  znalostmi,  předchozí  četbou,  ale  
i  vlastní  životní  emocionální  a  smyslovou  zkušeností;  [2  JAZYK  
2.3]

z  nich  vyčleňuje  ten  hlavní;  [2  JAZYK  2.2]

zprostředkovává  vlastní  postoj  k  událostem,  jednání  postav  
prostřednictvím  ilustrace,  recitace,  hraní  rolí,  inscenování  díla  
nebo  jeho  jednotlivých  epizod  (s  využitím  verbálních  i  neverbálních  
prostředků  uměleckého  vyjádření);

vyhledává  potřebné  informace  v  příručkách  pro  děti;  [2  JAZYK  
2.2]
detekuje  v  textu  a  vysvětluje  obsah  grafických  informací  (tabulka,  
schéma,  emotikony  apod.);  [2  JAZYK  2.2],  [2  JAZYK  2.6]

v  informačním  textu  uvádí  zajímavosti,  důležité  myšlenky;  [2  JAZYK  
2.2]
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dodržuje  vědomá  hygienická  pravidla  psaní;  [2  JAZYK  3.1]  dodržuje  
kulturu  psaní:  má  svůj  nadpis  v  řádku,  dodržuje  pole,  pravý  a  levý  okraj  
stránky,  odstavce,  provádí  pečlivé  opravy;  [2  JAZYK  3.1]

určuje  účel  své  četby  (pro  zajímavé  odreagování,  hledání  potřebných  
informací  apod.),  vybírá,  čte

detektivy,  vynálezy,  
objevy,  moderní  technologie  atd.

poskytuje  přibližný  obsah  díla,  dětská  kniha  o  těchto  prvcích;  
[2  JAZYK  2.1]

pojmenovává  státní  symboly  Ukrajiny  a  samostatné  národní  
symboly,  tradice  ukrajinského  lidu

vytvoří  a  zaznamená  krátkou  souvislou  výpověď  na  známé  a  zajímavé  
téma;  [2  JAZYK  3.1]

pojmenuje  díla,  dětské  knihy,  které  se  vám  líbily,  řekne ,  které  epizody  
udělaly  největší  dojem;  [2  JAZYK  2.3]

témata  dětského  čtení:

zvolí  vhodný  design  pro  psaní  zprávy  (font,  velikost,  barva  atd.);  [2  
JAZYK  3.2]

Kontrola  a  úprava  textů

-  beletrie  domácí  a  
zahraniční  literatury  
moderních  spisovatelů:  
pohádky,  pověsti,  příběhy,  
básně,  pohádky,  komiksy;

relevantní  knihy,  vysvětluje  vaši  volbu;  [2  JAZYK  2.5]

umístí  slova  a  verše  do  sloupce;  [2  JAZYK  3.1]

psací  dovednosti.

vybírá  dětské  knihy  ke  čtení  na  příslušné  téma:  pohádky  o  zvířatech,  
dobrodružství,  sci-fi  atd.;  [2  JAZYK  2.5]

-  díla  ústního  lidového  
umění,  dětský  folklór;

píše  čitelně,  úhledně  se  stejným  sklonem  písmen;  [2  JAZYK  3.1]

opravuje  pravopisné  a  interpunkční  chyby  na  naučených  pravidlech  
(samostatně  as  pomocí  učitele);  [2  JAZYK  3.3]

vyjmenuje  několik  oblíbených  přečtených  děl;  [2  JAZYK  2.4]

list,  ilustrace,  obsah  (seznam)  děl,  správně  je  pojmenuje;  [2  JAZYK  
2.1]

o  vlasti,  rodině,  na  hrdinská  a  
vlastenecká  témata,  o  živé  i  
neživé  přírodě,  děti,  přátelství,  
školní  život,  dobrodružství,  
beletrie,  dětská

obnoví  zdeformovaný  text  o  3-4  větách;  [2  JAZYK  3.1]

rozlišuje  dětské  knihy  podle  druhu  publikace:  knižní  dílo,  knižní  fond,  
encyklopedie,  dětský  časopis,  slovník;  [2  JAZYK  2.1]

má  představu  o  žánrech  a  tématech  dětské  četby;  [2  JAZYK  2.1]

písemná  prohlášení.

-  dětská  periodika;

vyměňuje  si  základní  písemná  sdělení  (poznámka,  dopis,  přání  
atd.);  [2  JAZYK  3.2]

Vznik  a  vývoj

píše  slova  do  tabulky;  [2  JAZYK  3.1]

znovu  čte  knihy,  některé  jejich  epizody,  aby  lépe  porozuměl  obsahu  
a  zlepšil  čtenářské  dovednosti;  [2  JAZYK  2.1]

-  vědecká  a  kognitivní  
literatura  pro  děti:  knihy,  
encyklopedie,  příručky;

dětská  literatura  v  
autorské,  žánrově-
tematické  rozmanitosti:

Obsahový  řádek  "Písemně  komunikovat"

kontroluje  (s  pomocí  učitele),  zda  je  jeho  vlastní  text  napsán  
správně;  [2  JAZYK  3.3]

Vytvořte  si  vlastní

-  díla  slavných  
klasických  spisovatelů  
Ukrajiny  i  zahraničí  na  
aktuální  témata  pro  děti;
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správně  čte  (zpaměti  nebo  psaním)  ukrajinskou  abeceduprobírá  obsah  a  formu  jednoduchých  mediálních  produktů,  vypráví ,  o  čem  jsou;  [2  JAZYK  2.2]převádí  slova  z  řádku  do  řádku  se  slabikami;  [2  JAZYK  4.1]Obsahová  řada  prozkoumávání  médiíanalyzuje  zvukově-písmenovou  skladbu  slova;  [2  JAZYK  4.1]rozlišuje  mezi  přímými  a  přenesenými  významy  slov;  [2  JAZYK  4.1] Lexikální  výzkumvytváří  jednoduché  mediální  produkty  (pohlednice,  sms,  fotografické  koláže  atd.)  s  pomocí  ostatních  [2  JAZYKY  1.7],  [2  JAZYKY  3.2] psaní.používá  abecedu  při  práci  s  naučnými  slovníky;  [2  JAZYK  4.1] Použití  pravidel  pro  přenos  slov.správně  zdůrazňuje  běžná  slova   [2  JAZYKY  4.1]určuje,  komu  a  k  čemu  je  mediální  produkt  určen;  [2  JAZYK  1.4][2  JAZYK  4.1]vhodně  používá  slova  různých  lexikálních  skupin  ve  vlastní  řeči;  [2  JAZYK  4.1]správně  vyslovuje  slova  se  znělými  souhláskami  na  konci  slova  a  slabiky  před  neslyšícími    [2  JAZYKY  4.1]vnímá  a  diskutuje  o  jednoduchých  mediálních  produktech;  [2  JAZYK  1.1],  [2  JAZYK  2.1],  [2  JAZYK  1.4],  [2  JAZYK  2.2] Využití  lexikálního  bohatství  ukrajinského  jazyka  ve  vlastní  řeči.správně  převádí  slova  se  souhláskovou  shodou,  s  písmeny  ь,  й,  kombinace  písmen  дж,  дз,  ё,  ё,  apostrof;  [2  JAZYK  4.1]rozděluje  řadu  slov  do  2  skupin  na  sémantickém  základě,  doplňujeObsahový  řádek  "Zkoumání  jazykových  jevů"vylepšuje  text  často  opakovanými  slovy  jejich  nahrazením  synonymy  a  zájmeny  (bez  použití  výrazů)  [2  JAZYK  3.3]rozděluje  slova  na  slabiky;  [2  JAZYK  4.1]rozpozná  slova,  která  jsou  významově  blízká  a  protikladná   [2  JAZYKY  4.1] Používání  abecedy.Práce  s  mediálními  produktyvyjadřuje  své  myšlenky  a  pocity  o  poslouchaných /  prohlížených  mediálních  produktech  (komiksy,  dětské  časopisy,  reklamy);  [2  JAZYK  1.5],  [2  JAZYK  1.8],  [2  JAZYK  2.3],  [2  JAZYK  2.4]správně  používá  velká /  malá  písmena  ve  vlastních /  běžných  jménech;  [2  JAZYK  4.1] Studium  zvuku  písmenné  skladby  slov,  jejich  správné  výslovnosti  a[2  JAZYK  4.1]každá  skupina  ve  2-3  slovech   [2  JAZYKY  4.1]má  5-6  slov  v  abecedním  pořadí  se  zaměřením  na  první  písmenovysvětluje  obsah  verbálních  a  neverbálních  informací  v  mediálních  produktech;  [2  JAZYK  1.4],  [2  JAZYK  2.2]experimenty  se  stresem:  porovnává  a  vysvětluje  význam  slov,  která  se  liší  pouze  přízvukem;  [2  JAZYK  4.2]experimentuje  se  slovy:  mění,  přidává,  ubírá  jednu  hlásku  (písmeno),  slabiku  ve  slovech  tak,  aby  vyšlo  další  slovo;  [2  JAZYK  4.2]netrhá  se  při  přenosu  ze  slovní  slabiky  označené  jedním  písmenem;  [2  JAZYK  4.1]vysvětluje  různé  významy  vícesémních  slov  (s  pomocí  učitele);  [2  JAZYK  4.1]rozlišuje  slova,  která  odpovídají  na  otázku  kdo?  a  co?  [2  JAZYK  4.1] význam  slova.správně  vyslovuje  a  píše  slova  s  apostrofem;  [2  JAZYK  4.1]
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rozlišuje  narativní  text  a  popisný  text  a  vysvětluje  jejich  účel;  
[2  JAZYK  4.1]

vybírá  vhodné  funkce  pro  známý  předmět   [2  JAZYKY  4.2]

rozkládá  věty  ve  slovech  na  položené  otázky   [2  JAZYKY  4.2]

rozpoznává  slova,  která  odpovídají  na  otázku  která?  který  který  který?

vybere  4-6  slov,  která  odpovídají  na  otázku  kdo?  co?  který?  který  který  
který?  co  dělá  co  dělají  kolik?    [2  JAZYKY  4.1]

kontroluje  a  vylepšuje  vlastní  texty,  eliminuje  lexikální  opakování  
[2  JAZYK  3.3]

Výzkum  a

tvoří  fráze  číslovek  s  podstatnými  jmény;  [2  JAZYK  4.1]

správně  reprodukuje  intonaci  narativních,  tázacích  a  
provokativních,  zvolacích  a  nezvolacích  vět   [2  JAZYK  4.2]

sestaví  a  napíše  krátký  text  (3-4  věty)  na  základě  ilustrace,  série  kreseb,  
o  událostech  z  vlastního  života;  [2  JAZYK  4.2]

Pozorování  slov,  která  slouží  k  
pojmenování  předmětů,  znaků,  
akcí,  čísel.

spojuje  slova  pomocí  obchodních  slov   [2  JAZYKY  4.1]

rozpoznává  slova-názvy  akcí,  klade  jim  otázky   [2  JAZYKY  4.1]

vybere  název  textu   [2  JAZYKY  4.2]

Pozorování  role  sloves  v  řeči  
a  jejich  aplikace  v  jejich  
vlastní  řeči

tvoří  fráze  podstatných  jmen  s  přídavnými  jmény   [2  JAZYKY  4.1]

rozpozná  služební  slova  ve  větě;  píše  je  odděleně  od  ostatních  slov

Výzkum  a  psaní.

rozpoznává  text  podle  hlavních  rysů;  [2  JAZYK  4.1]

ve  svých  vlastních  prohlášeních.

rozlišuje  slova,  která  pojmenovávají  předměty,  znaky,  akce,  čísla,  
klade  jim  otázky   [2  JAZYKY  4.1]

mění  podstatná  jména  podle  čísel  (jedna  -  mnoho)    [2  JAZYKY  4.1]

při  psaní  používá  vhodná  interpunkční  znaménka  na  konci  vět;  [2  JAZYK  
4.2]

používá  zájmena,  příslovce,  kontextová  synonyma  (bez  použití  pojmů)  
k  propojení  vět  v  textu  a  zamezení  opakování   [2  JAZYK  4.2]

Výzkum  významu  v  řeči  
služebních  slov  a  jejich  použití  
pro  spojení  slov  ve  větě.

samostatně  i  ve  větách,  v  textu   [2  JAZYKY  4.1]

rozlišuje  slova,  která  pojmenovávají  čísla,  ptá  se  jich  kolik ?;  [2  JAZYK  
4.1]

Výzkum  číslovek  a  jejich  
použití  v  řeči.

vysvětluje  roli  různých  typů  vět  pro  dosažení  cíle  komunikace;  
[2  JAZYK  4.2]

nachází  v  uměleckých  textech  výrazové  prostředky  jazyka,  vysvětluje  
jejich  roli;  [2  JAZYK  4.1],  [2  JAZYK  4.2]

Výzkum  výrazových  možností  
adjektiv,  jejich  využití  pro  účely  
řečového  vyjadřování.

Vylepšování  textů

definuje  v  textu  začátek,  hlavní  část,  konec   [2  JAZYKY  4.1]

vybírá  správná  slovesa  k  vyjádření  vlastního  názoru;  [2  JAZYK  4.2]

pozná  větu  podle  jejích  hlavních  znaků;  [2  JAZYK  4.1]

rozděluje  slova  do  skupin  podle  významu  a  otázek  (podle  slovních  
druhů)    [2  JAZYKY  4.1]

skládá  a  píše  věty  podle  obrázku,  na  zadané  téma;  [2  JAZYK  4.2]

Výzkum  role  podstatných  jmen  
v  řeči  a  jejich  užití

prohlášení.

konstrukce  vět.

[2  JAZYK  4.1]
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Obsah  vzdělávání  je  zajištěn  jednotou  předmětové,  procedurální  a  emočně-hodnotové  složky  a  
je  vytvářen  na  základě  zvládnutí  cizího  jazyka  v  kontextu  interkulturního  paradigmatu,  což  zahrnuje  
osvojení  jazyka  lidí,  kteří  s  ním  komunikují,  a  seznámení  se  s  cizím  jazykem.  s  jeho  kulturou.  Tento  
přístup  určuje  formování  připravenosti  k  interkulturní  komunikaci  v  rámci  typických  oblastí,  témat  a  
situací  komunikace  určených  kurikulem.  Na  konci  2.  stupně  žáci  dosáhnou  úrovně  Pre  A1.  Tyto  úrovně  
charakterizují  výsledky  vzdělávacích  výsledků  v  každém  typu  řečové  činnosti  a  jsou  v  souladu  s  evropskými  
doporučeními  pro  jazykové  vzdělávání:  studium,  výuka,  hodnocení.

Výuka  cizích  jazyků

•  rozumět  sluchem  obsahu  autentických  textů;

•  kriticky  vyhodnocovat  informace  a  využívat  je  pro  různé  účely;  •  vyjadřovat  své  myšlenky,  pocity  a  
postoje;

Cizí  jazyk
vysvětlující  poznámka

Úkolem  je  rozvíjet  dovednosti:

Úkol  cizích  jazyků  při  dosahování  cíle  počátečního  generála

•  adekvátně  využívat  zkušenosti  získané  při  studiu  mateřského  jazyka  a  dalších  předmětů;

středoškolské  vzdělání

•  v  případě  potřeby  používat  neverbální  komunikační  prostředky  s  ohledem  na  
nedostatek  dostupných  jazykových  prostředků;

•  číst  a  porozumět  autentickým  textům  různých  žánrů  a  typů  s  různou  úrovní  porozumění  obsahu;  •  
komunikovat  písemně  v  souladu  se  souborem

k  psychofyziologickým  charakteristikám  žáků  základních  škol.
Na  základní  škole  je  důležité  zaujmout  žáky  o  výuku  cizího  jazyka,  vyvolat  v  nich  kladný  vztah  k  

předmětu,  motivovat  k  potřebě  znalosti  cizího  jazyka  jako  prostředku  mezikulturní  komunikace.

úkoly;

•  komunikovat  v  rámci  oblastí,  témat  a  situací  identifikovaných  proudem
osnovy;

Hlavním  účelem  výuky  cizího  jazyka  na  základní  škole  je  utvářet  u  žáků  komunikativní  kompetence,  
které  jsou  poskytovány  jazykovou,  řečovou  a  sociokulturní  zkušeností  odpovídající  věkovým  možnostem  
mladších  žáků.  Počáteční  fáze  osvojování  cizího  jazyka  na  moderní  střední  škole  je  nesmírně  důležitá,  
protože  v  tomto  období  jsou  položeny  psycholingvistické  základy  cizojazyčné  komunikativní  kompetence,  

nezbytné  a  dostatečné  pro  její  další  rozvoj  a  zdokonalování.  Vytvářejí  se  zde  základy  pro  formování  
cizojazyčných  fonetických,  lexikálních,  gramatických  a  pravopisných  dovedností  a  také  schopnosti  
poslouchat,  mluvit,  číst  a  psát  v  rámci  programově  definovaných  výsledků  vzdělávacích  a  kognitivních  
činností  studentů.

Podle  toho  se  volí  obsah  výuky  cizích  jazyků  na  základní  škole
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•  chápání  vlastních  individuálních  rysů  jako  psychofyziologických

•  účinně  komunikovat  s  ostatními  ústně,  písemně  a  prostřednictvím  médií

vzdělávací,  výchovné  a  vývojové  funkce.

Vývojová  funkce  podporuje  rozvoj  studentů:
•  jazykové,  intelektuální  a  kognitivní  schopnosti;

elektronická  komunikace.
Funkce  cizích  jazyků  při  realizaci  účelu  primárního  všeobecného  sekundárního  

vzdělávání

zásady  pro  zvládnutí  cizího  jazyka;

•  osvojení  znalostí  o  kultuře,  historii,  reáliích  a  tradicích  zemí  studovaného  jazyka;

jazyky;

•  pochopení  důležitosti  zvládnutí  cizího  jazyka  a  potřeby  jeho  používání

•  zapojení  studentů  do  dialogu  kultur  (domácích  i  zahraničních);

to  jako  prostředek  komunikace.

Hlavním  prostředkem  k  dosažení  tohoto  cíle  je  kompetenční  přístup  k  organizaci  
vzdělávání  na  středních  školách  založený  na  klíčových  kompetencích  jako  výsledku  
učení.

společnost;

Vzdělávací  funkce  je  zaměřena  
na:  •  povědomí  žáků  o  důležitosti  cizího  jazyka  pro  život  v

•  schopnost  přenést  znalosti  a  dovednosti  do  nové  situace  prováděním  činností  
zaměřených  na  řešení  problémů.
Kompetenční  potenciál  oboru  "Cizí  jazyky"  na  základní  škole

vícejazyčný  a  multikulturní  světový  prostor;

•  citový  a  hodnotový  postoj  ke  všemu  kolem  nás;

•  utváření  schopnosti  používat  v  případě  potřeby  různé  strategie  k  uspokojení  
vlastních  cizojazyčných  komunikačních  záměrů  (práce  s  učebnicí,  slovníkem,  
příručkami,  multimediálními  nástroji  atd.).

V  procesu  osvojování  cizího  jazyka  je  komunikace  komplexně  implementována

Vzdělávací  funkce  přispívá  
k:  •  utváření  kladného  vztahu  žáků  k  cizímu  jazyku  jako  prostředku  komunikace,  úctě  k  

lidem,  nositeli  tohoto  jazyka,  tolerantnímu  postoji  k  jeho  kultuře,  zvykům  a  způsobu  
života;

•  připravenost  zapojit  se  do  cizojazyčné  komunikace;
•  potřeba  dalšího  sebezdokonalování  v  používání  ciz

•  rozvoj  kultury  komunikace  přijaté  v  moderní  civilizaci

•  využívat  ukrajinistickou  složku  ve  všech  typech  řečových  aktivit;

Postoje:  •  

hrdost  na  Ukrajinu,  její  jazyk  a  kulturu;

1  Státní  komunikace  
(a  nativní  v  případě  
rozdílu)

•  propagovat  Ukrajinu,  ukrajinský  jazyk,  kulturu,  tradice  prostřednictvím  cizího  jazyka.jazyky

Komponenty

dovednosti:

Klíčové  
kompetence
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•  připravenost  dodržovat  síťovou  etiketu.

•  řešit  komunikativní  a  vzdělávací  problémy  s  využitím  logicko-matematické  inteligence.

8  Sociální  a

•  vyjadřovat  vlastní  pocity,  zkušenosti  a  v  cizím  jazyce

•  komunikovat  v  cizím  jazyce  s  využitím  informačních  a  komunikačních  technologií;

•  připravenost  na  mezikulturní  dialog.

dovednosti:

dovednosti:

•  družnost  a  iniciativa;

•  tolerance  v  komunikaci  s  ostatními.  dovednosti:

•  respekt  k  bohatství  a  rozmanitosti  kultur.

3  Matematická  
kompetence

5  Informace  a  digitální  
kompetence

Jazyk.

Přístup:

7

sebevyjádření  v  
oblasti  kultury

dovednosti:

Přístup:

dovednosti:6  Schopnost  učit  se

•  spolupracovat  s  ostatními  na  výsledku,  komunikovat  se  zahraničím

•  povědomí  o  hodnotě  kultury  pro  člověka  a  společnost;

dovednosti:

Přístup:

dovednosti:

Přístup:

Přístup:

rozsudek.

komunikativní  a  výchovné  problémy.

•  pochopení  potřeby  propagovat  Ukrajinu  ve  světě  prostřednictvím  cizích  
jazyků;

•  vytvářet  informační  objekty  v  cizích  jazycích;

•  důvěra  v  komunikaci  v  cizím  jazyce;  •  překonávání  vlastních  
jazykových  bariér;  •  vytrvalost;  •  vnitřní  motivace  a  důvěra  v  
úspěch.

situace;

Přístup:

Realizováno  prostřednictvím  předmětových  kompetencí.2  Komunikace  v  cizích  
jazycích

Iniciativa  a  
podnikavost

4  Základní  

kompetence  v  
přírodních  vědách  a  
technologiích

•  hodnotit  své  vlastní  studijní  úspěchy.

občanská  
způsobilost

9  Povědomí  a

Přístup:

•  dodržování  etického  chování  při  řešení  života

•  formulovat  vlastní  postoj;

•  samostatně  pracovat  s  učebnicí,  vyhledávat  nové  informace  z  různých  zdrojů  a  kriticky  
je  vyhodnocovat;  •  organizovat  svůj  čas  a  studijní  prostor;

•  připravenost  nacházet  různé  způsoby  řešení

•  učit  se  cizí  jazyk  pomocí  speciálního  softwaru,  her,  sociálních  sítí;

•  popsat  v  cizím  jazyce  přírodní  jevy,  analyzovat  a  zhodnotit  jejich  roli  v  životě  
člověka.

•  využívat  ICT  v  souladu  s  úkoly.

•  iniciovat  ústní,  písemnou,  zejména  online  interakci  v  cizím  jazyce  k  řešení  konkrétní  
životní  situace.

Během  života

•  kreativita.

•  zájem  o  přírodu  a  smysl  pro  odpovědnost  za  její  zachování.
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život

•  připravenost  diskutovat  o  otázkách  souvisejících  s  ochranou  
životního  prostředí;

10  Environmentální  
gramotnost  a  zdraví

•  odpovědný  přístup  k  vlastnímu  zdraví  a  bezpečnosti.

Postoje:  •  
vnímání  přírody  jako  holistického  systému;

Dovednosti:  •  propagovat  zdravý  životní  styl  pomocí  cizího  jazyka.

Obsahová  linie  „Environmentální  bezpečnost  a  udržitelný  rozvoj“  je  zaměřena  na  
formování  základů  společenské  aktivity,  odpovědnosti  a  ekologického  uvědomění,  
ochoty  podílet  se  na  řešení  problémů  životního  prostředí  a  společnosti.

•  povědomí  o  vlastních  právech  a  povinnostech  dítěte;

Prostřednictvím  cizích  jazyků  se  studenti  zaměřují  na:

pochopení  praktických  aspektů  finančních  záležitostí.

•  vytváření  tolerantního  postoje  k  druhým;  •  schopnost  
spolupracovat  a  činit  společná  rozhodnutí.

Prostřednictvím  cizích  jazyků  se  studenti  zaměřují  na:

Prostřednictvím  cizích  jazyků  se  studenti  zaměřují  na:

Integrované  obsahové  řádky  a  orientační  způsoby  jejich  implementace  v

vytváření  základů  odpovědného  přístupu  ke  komunitě  a  společnosti.

základní  škola

Prostřednictvím  cizích  jazyků  se  studenti  zaměřují  na  schopnost:

•  udržování  zdravého  životního  stylu.
Cílí  na  obsahovou  řadu  „Podnikatelská  a  finanční  gramotnost“.

životní  prostředí;

•  pochopení  pravidel  bezpečného  chování;
•  povědomí  o  vlivu  špatných  návyků  na  lidské  zdraví;

Klíčové  kompetence,  jako  je  schopnost  učit  se,  iniciativa  a  podnikavost,  
environmentální  gramotnost  a  zdravý  životní  styl,  sociální  a  občanské  kompetence  lze  
utvářet  najednou  prostřednictvím  všech  předmětů  a  jsou  metapředměty.  Zvýraznění  
v  učebních  osnovách  takových  integrovaných  obsahových  linií,  jako  je  „Bezpečnost  
životního  prostředí  a  udržitelný  rozvoj“,  „Občanská  odpovědnost“,  „Zdraví  a  
bezpečnost“,  „Podnikatelská  a  finanční  gramotnost“,  je  zaměřeno  na  rozvoj  schopnosti  
studentů  aplikovat  znalosti  a  dovednosti  v  různých  předmětech.  v  reálných  životních  
situacích.  Integrované  obsahové  linie  jsou  realizovány  při  studiu  cizího  jazyka  na  
odborných  školách  s  prohlubujícím  studiem  a  na  středních  školách.  Aktivity  a  dovednosti  
z  obsahových  řad  jsou  vybírány  podle  komunikační  potřeby,  tématu  situační  
komunikace,  věku  a  úrovně  připravenosti  studentů.

Přispívá  k  tomu  implementace  obsahové  linie  „Občanská  odpovědnost“.

•  vnímání  přírody  jako  celku;
•  vztah  mezi  člověkem  a  životním  prostředím;

Implementace  obsahové  řady  „Zdraví  a  bezpečnost“  přispívá  k  utváření  bezp
životní  prostředí  a  základy  zdravého  životního  stylu.

•  ochota  diskutovat  o  otázkách  ochrany  přírody
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Buduje  
přátelství  s  
ostatními

Hodnotí  vlastní

uklidit  místo  
odpočinku.

Rozeznává  
pozitivní  a  
negativní

zdraví

objednat  u  
vás  doma.

Byt

Chápe  důležitost  pomoci  
rodičům  a  mluví  o  jejich  
povinnostech.

den.

postihnout

Bere  v  úvahu  
názor  soudruhů  
při  výběru  
konkrétního  
druhu  rekreace.

Příroda.

dodržování

lidé.

okolní

tolerantní  
přístup  k  lidem.

zatížení.

Obsahový  řádek

postoj  k

Muž

Rozumí  
základním  
pravidlům  
bezpečného  chování.

ostatní  lidé.

Chápe  
důležitost

Ukazuje  
zodpovědnost

zdraví.

Vyjadřuje  důležitost

dobré  životní  podmínky  
zvířat  a  ochrana  
přírody.

životní  prostředí.

čistota  a

odkazuje  na

Ukazuje  iniciativu  
a  odpovědnost  při  
plánování  pracovníka

Chápe  
potřebu

faktory,  které

Chápe  
potřebu

dodržování  
hygienických  
pravidel,  
motorického  
režimu  a  fyzické

Příroda  a

Detekuje

Rekreace  a  
volný  čas

životní  prostředí

Váží  si  a  
pečlivě

Já,  moje  rodina  a  
přátelé

činy  a  činy

Chápe  důsledky  
iracionálního  
lidského  jednání  na
okolní

muž.

vlastní

Předmět

gramotnost

a  finanční  podnikáníObčanskoprávní  odpovědnost

rozvoj

Zdraví  a  bezpečnostEnvironmentální  bezpečnost  a  udržitelnost

•  schopnost  stanovit  priority  a  plánovat  akce.

•  povědomí  o  vlastních  finančních  potřebách;
•  produkce  nápadů  a  jejich  realizace;
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Obecné  očekávané  výsledky  vzdělávacích  a  kognitivních  činností  žáků  
(kompetence  komunikativní)

Receptivní

dovednosti

Vizuální  vnímání

Interaktivní

Vnímání  sluchem

Orální  interakce

druhy  řeči  Komunikativní Komunikativní  aktivity

postoj  k

Rozlišuje

Vybere  
optimální  způsob  
dopravy.

Pokud  je  řeč  pomalá  a  jasná,  rozpoznává  čísla,  ceny,  data  a  dny  v  týdnu  ve  známém  kontextu.

Úrovně  a  deskriptory  znalosti  cizího  jazyka  v  souladu  se  Společným  evropským  
referenčním  rámcem  pro  jazyky:  studium,  výuka,  hodnocení

Jídlo Vytváří  
jednoduchou  
nabídku  užitečných  produktů.

příroda  při  cestování.

Volí  
bezpečnou  cestu

což  si  neodporuje

Cestovat

pravidla  
školního  života.

Rozumí  krátkým  jednoduchým  otázkám  a  prohlášením,  které  jsou  vyřčeny  pomalu  a  jasně,  podle  potřeby  se  
opakují  a  jsou  doprovázeny  vizuálními  výzvami  nebo  gesty  pro  zlepšení  porozumění.

Rozpoznává  známá  slova  každodenního  použití  ve  známém  kontextu,  pokud  je  řeč  pomalá  a  jasná.

Škola  a  
školní  život

zdravé  a  
nezdravé  jídlo.

1.–2.  ročník

Klade  otázky  o  sobě  a  každodenních  záležitostech  a  odpovídá  na  ně  pomocí  krátkých,  vzorových  výrazů  
a  při  podpoře  informací  se  spoléhá  na  gesta.

Pro  A1

Ukazuje  hodnotu

Používá  model  
chování

hnutí.

Racionálně  
rozděluje  finanční  
prostředky  v  době  nákupu.

Svátky  a  

tradice

Rozpozná  známá  slova  doplněná  obrázky  např.  v  nabídce  restaurací  rychlého  občerstvení,  kde  
jsou  fotografie  jídel,  nebo  v  obrázkové  knize,  která  používá  známou  slovní  zásobu.

Chápe,  že  
je  potřeba  
plánovat  nákupy  
na  oslavy  v  
rámci  rozpočtu.
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Písemná  interakce

Online  interakce

Rty

Výrobní

Při  psaní

Výroba

Výroba

Jazyková  kompetence  na  konci  2.  třídy

Učební  plán  je  rámcový,  a  proto  průběžné  výsledky  tříd  určují  učitelé  se  
zaměřením  na  konečný  výsledek.

Předpokládaná  sociolingvistická  korespondence  na  konci  2.  třídy

Konkrétní  očekávané  výsledky  vzdělávacích  a  kognitivních  aktivit  studentů  v  
souladu  s  Evropskými  doporučeními  pro  jazykové  vzdělávání:  studium,  výuka,  
hodnocení  (komunikativní  kompetence)

Gramatický

Základní  informace  podává  písemně  (např.  jméno,  adresa,  národnost),  s  případným  
využitím  slovníku.

Píše  krátké  fráze  poskytující  základní  informace  (jméno,  adresa,  rodina)  do  dotazníků  nebo  poznámek  
pomocí  slovníku.

Pro  A1

K  poskytnutí  jednoduchých  informací  o  sobě  používá  jednotlivá  slova  a  základní  výrazy.

Navazuje  základní  sociální  kontakt  online  pomocí  nejjednodušších  zdvořilých  forem  pozdravů  a  
rozloučení.

Dodržuje  velmi  jednoduché  zásady  slovosledu  v  krátkých  větách.

Jazykový  rozsah

Pro  A1

Fonologické

Neexistují  žádné  deskriptory

Vytváří  krátké  fráze  o  sobě,  poskytuje  základní  osobní  údaje  (např.  jméno,  adresa,  rodina,  národnost)

Neexistují  žádné  deskriptory

Všeobecné

Zveřejňujte  jednoduché  online  pozdravy  pomocí  základních  vzorcových  výrazů.

Lexikální

Zveřejňujte  online  jednoduchá  krátká  prohlášení  o  sobě,  pokud  si  můžete  vybrat  z  nabídky  a /  nebo  použijte  
online  překladač.
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Živý  poslech

Úroveň  a  deskriptory  znalosti  cizího  jazyka  na  konci  2.  ročníku

Poslech  rádia  a  audio  
nahrávek

Rozumí  z  dopisu,  pohlednice  nebo  e-mailu  informace  o  akci,  na  
kterou  byl  pozván,  a  také  informace  o  dni,  čase  a  místě  konání.

Neexistují  žádné  deskriptory

Komunikační  dovednosti

Pro  A1

(například  „Parkoviště“,  „Zastávka“,  „Kantýna“  atd.).

Rozpoznává  známá  slova  každodenního  použití  ve  známém  
kontextu,  pokud  je  řeč  pomalá  a  jasná.

Vyhledá  informace  o  místě,  čase  a  cenách  na  plakátech,  
letácích  a  reklamách.

Rozpoznává  známá  slova,  jména  a  čísla  v  jednoduchých,  krátkých  
psaných  textech,  které  jsou  mluvené  velmi  pomalu  a  zřetelně.

Pokud  je  řeč  pomalá  a  jasná,  rozpoznává  čísla,  ceny,  data  a  dny  
v  týdnu  ve  známém  kontextu.

Čtení  korespondence

Orientační  čtení  Rozumí  jednoduchým  znakům,  které  se  denně  vyskytují

Čtení  pro  informace  a  úvahy

Poslouchejte  oznámení  a  
pokyny

Obecně

Rozpoznává  informace  o  čase  a  místě  ve  velmi  jednoduchých  
poznámkách  a  textových  zprávách  od  přátel  (např.  „Vrátím  se  ve  
čtyři“),  pokud  nemají  zkratky.

Rozumí  nejjednoduššímu  informačnímu  materiálu,  který  
obsahuje  známá  slova  doplněná  obrázky,  např.  v  nabídce  
restaurací  rychlého  občerstvení,  kde  jsou  fotografie  jídel,  nebo  
ilustrované  příběhy,  kde  se  používá  známá  slovní  zásoba.

Obecně

Rozumí  krátkým  jednoduchým  otázkám  a  prohlášením,  které  
jsou  vyřčeny  pomalu  a  jasně,  podle  potřeby  se  opakují  a  jsou  
doprovázeny  vizuálními  výzvami  nebo  gesty  pro  zlepšení  
porozumění.

Rozumí  krátkým  jednoduchým  pokynům  pro  úkony  jako  „Stop“,  
„Zavři  dveře“  atd.,  které  jsou  vyřčeny  pomalu,  oslovovány  osobně,  
doprovázeny  kresbami  nebo  gesty  a  v  případě  potřeby  opakovány.

Porozumění  konverzaci  
mezi  ostatními  lidmi

Neexistují  žádné  deskriptory

Audiovizuální  vjem  
(TV  programy,  
filmy,  videa)

Rozpozná  známá  slova  doplněná  obrázky  např.  v  
nabídce  restaurací  rychlého  občerstvení,  kde  jsou  fotografie  jídel,  
nebo  v  obrázkové  knize,  která  používá  známou  slovní  zásobu.

Neexistují  žádné  deskriptory

Vnímání  sluchem

činnosti

Vizuální  vnímání

Receptivní

a  

druhy  řeči  Komunikativní

Receptivní
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Požádá  o  telefonní  číslo  a  může  zavolat  na  své  vlastní.

Klade  otázky  o  sobě  a  každodenních  záležitostech  a  odpovídá  
na  ně  pomocí  krátkých,  vzorových  výrazů  a  při  podpoře  
informací  se  spoléhá  na  gesta.

Rozeznává  jednoduché  pozdravy.

Používá  a  rozumí  prvočíslům  v  každodenní  
komunikaci.

Rozumí  velmi  krátkým  jednoduchým  pokynům,  které  se  používají  
ve  známých  každodenních  kontextech  (např.  „Neparkovat“,  
„Zakázáno“  atd.),  zejména  pokud  jsou  doplněny  ilustracemi.

Rozumí  řadě  známých  slov  a  pozdravů  a  rozlišuje  klíčové  informace,  
jako  jsou  čísla,  ceny,  data  a  dny  v  týdnu,  za  předpokladu,  že  je  řeč  
velmi  pomalá  a  v  případě  potřeby  se  opakuje.

Výměna  informací

Obecně

Přímo  rozumí  jednoduchým  otázkám  o  něm/ni,  jako  je  
jméno,  věk  a  adresa  nebo  podobné  věci,  pokud  jsou  položeny  
jasně  a  pomalu.

Ptá  se  na  věk  člověka  a  umí  pojmenovat  svůj.

Vyplní  velmi  jednoduché  registrační  formuláře  s  osobními  údaji:  
jméno,  adresa,  národnost.

Obecně

Píše  pomocí  slovníku  krátké  fráze  a  věty  a  poskytuje  
základní  osobní  údaje.

Účelná  spolupráce  Nejsou  zde  žádné  deskriptory

Ptá  se  na  datum  narození  a  umí  pojmenovat  své.

Čtení  pokynů

Rozumí  a  používá  některé  základní,  vzorové  výrazy,  jako  je  „Ano“,  
„Ne“,  „Omlouvám  se“,  „Prosím“,  „Děkuji“.

Řekne  své  jméno  a  zeptá  se  ostatních  na  jméno.

Korespondence

Čtení  pro  zábavu  Žádné  popisy

Rozumí  jednoduchým  osobním  informacím  (např.  jméno,  věk,  
místo  bydliště,  země  původu),  když  se  lidé  prezentují,  za  
předpokladu,  že  mluví  jasně  a  pomalu  a  mluví  přímo,  a  rozumí  
otázkám  na  toto  téma  adresované  přímo  a  osobně,  i  když  otázka  
může  vyžadovat  opakovat.

Provádí  jednoduché  nákupy  a/nebo  objednává  jídlo  nebo  pití,  
přičemž  používá  gesta  k  posílení  svých  slov.

Píše  krátké  fráze,  které  poskytují  základní  informace  (jméno,  
adresa,  rodina),  do  dotazníků  nebo  poznámek,

Poznámky,  zprávy,  formuláře

Konverzace,  diskuse  
a  porozumění  partnera

Klade  velmi  jednoduché  otázky,  aby  získal  informace  (například  „Co  
je  to?“)  A  rozumí  odpovědím  v  1-2  slovech.

Příjem  zboží  a  služeb

pomocí  slovníku.

Zdraví  se,  říká  své  jméno,  loučí  se.

Ptá  se  na  den,  denní  dobu  a  datum  a  umí  je  pojmenovat.

Orální  interakce

Interaktivní

Interaktivní

Písemná  interakce
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myšlenky

Dlouhý  monolog:  
zdůvodnění  vlastního

Zveřejňujte  online  jednoduchá  krátká  prohlášení  o  sobě,  pokud  
si  můžete  vybrat  z  nabídky  a /  nebo  použijte  online  překladač.

Dlouhý  monolog:  popis  
vlastní  zkušenosti

Navazuje  základní  sociální  kontakt  online  pomocí  
nejjednodušších  zdvořilých  forem  pozdravů  a  rozloučení.

Neexistují  žádné  deskriptory

1-1,5  minuty

3

Ústní  produkce  
(monolog)

Obecně

Kreativní  psaní

Základní  informace  podává  písemně  (např.  jméno,  adresa,  
národnost),  s  možným  využitím

Objem  materiálu  poslouchaného  v  nahrávce  (v  rámci)

(Dialog)

Provádí  výběr  z  rozbalovací  nabídky  při  jednoduché  
online  objednávce  (např.  produkt,  velikost,  barva)  nebo  vyplnění  
dotazníku  (např.  osobní  údaje)  s  vizuální  podporou.

Prezentace  pro  publikum  Nejsou  k  dispozici  žádné  deskriptory

Neexistují  žádné  deskriptory

Třída

Sluchové  vnímání  
(naslouchání)

3-4

Zveřejňujte  jednoduché  online  pozdravy  pomocí  základních  
vzorcových  výrazů.

Vyjadřuje  své  pocity  pomocí  jednoduchých  slov  (např.  
„šťastný“,  „unavený“  atd.),  které  je  doprovází  neverbálně.

Dlouhý  monolog:  
poskytování  informací

20-50

Objem  výrazu  ve  větách  (uvnitř)

Obecně

Vytváří  krátké  fráze  o  sobě  a  poskytuje  základní  osobní  
informace  (např.  jméno,  adresu,  rodinu).

Zprávy

slovník.

1  min

Správně  provedená  prohlášení  každého  účastníka  v  poznámkách  v  
jazykovém  vztahu  (v  rámci)

Online  komunikace  a  diskuze

Obecně

2

Orální  interakce

Dovednosti

50-80

1-3

Účelná  online  spolupráce

Neexistují  žádné  deskriptory

Popisuje  sám  sebe  (např.  jménem,  věkem,  rodinou)  pomocí  
jednoduchých  slov  a  vzorových  výrazů,  pokud  možno  předem.

Neexistují  žádné  deskriptory

1

Objem  jednoho  textu  ve  slovech  (v  rámci)Vizuální  vnímání  
(čtení)

1-3

Přibližné  parametry  vzdělávacích  a  kognitivních  výkonů  žáků

Výrobní

Online  interakce

Výroba

Orální  produkce

Při  psaní
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•  děkuji

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

Modalita

Písemná  produkce  (dopis)

•  pozdravit

Funkce  řeči

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy  •  

porozumět  jednoduchým  informacím

•  blahopřání  k  svátku

otázky  „jak“  na  čas,  měření,  velikost  a  množství

otázky,  které  mají  na  začátku  What,  Whery,  Why

Určit

Sloveso

dny  v  týdnu

Příroda

školní  nábytek

'a/an'  s  jednoduchými  počitatelnými  podstatnými  jmény

Kategorie

rodinní  
příslušníci  od  1  do  
10  let  mladší  členové  rodiny

•  představit  sebe /  někoho

Pozdrav

„mít“  v  přítomném  čase

osobní  zájmena  'já,  ty,  on,  ona,  to,  my,  oni'Zájmeno

10-25

Škola  výživy

Já,  moje  rodina  a  přátelé

Volný  čas

pravidelná  podstatná  jména  –  jednotné  a  množné  číslo

Objem  psané  zprávy  slovy  (v  rámci)

domácí  mazlíčci na  ně

znamení

přivlastňovací  přídavná  jména  „můj,  tvůj,  jeho,  její,  její,  náš,  jejich“

Doložka

Podstatné  jméno

5-10

akce

•  klást  otázky  a  odpovídat

školní  potřeby

„toto  je“  na  úvod

Imperativy

pojmenovat  svět

Struktura

'být'  +  přídavné  jméno  (velikost,  barva,  emocionální  stav)Fráze

barvy  
hraček

jednoduché  menu

•  pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

Prázdniny  (na  Ukrajině  a  
v  zemi  studovaného  jazyka)

Témata  situační  komunikace

•  rozloučit  se  •  omluvit  
se

•  vyjádřit  náladu

„být“  v  přítomném  čase

„může“  za  schopnost

Učební  plán  je  rámcový,  a  proto  neomezuje  aktivity  učitelů  při  volbě  pořadí  studia  a  obsahu  
jednotlivých  témat.  Některá  témata  lze  studovat  integrovaně,  například  Já,  moje  rodina  a  přátelé  +  Svátky  
a  tradice,  Já,  moje  rodina  a  přátelé  +  Domov.

1.  stupeň

Jazykový  inventář  -  gramatika

Při  zahájení  studia  cizího  jazyka  nemají  žáci  základních  škol  ještě  dostatečné  znalosti  lingvistických  
pojmů  mateřského  jazyka.  Gramatické  struktury  jsou  proto  implicitně  asimilovány  prostřednictvím  
vnímání  řečových  vzorů  v  komunikačních  situacích.  Většina  gramatického  materiálu  je  studována  na  
úrovni  lexikálních  jednotek:  studenti  se  učí  určité  gramatické  jevy  v  řečových  vzorech  a  nepotřebují  
vysvětlovat  morfologické  a  syntaktické  vztahy  mezi  slovními  druhy  nebo  strukturními  jednotkami  
obsaženými  ve  vzoru.

Jazyková  výbava  je  orientační  a  je  volena  v  souladu  s  komunikativní  situací,  potřebami  studentů  a  
principem  koncentrického  učení.  Není  to  účel  učení,  takže  se  nepovažuje  za  samostatné  lexikální  nebo  
gramatické  téma.

Angličtina

Obecná  charakteristika  situační  komunikace
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Jazykový  inventář  -  gramatika

Učební  plán  je  rámcový,  a  proto  neomezuje  aktivity  učitelů  při  volbě  pořadí  studia  a  
obsahu  jednotlivých  témat.  Některá  témata  lze  studovat  integrovaně,  například  Já,  moje  
rodina  a  přátelé  +  Svátky  a  tradice,  Já,  moje  rodina  a  přátelé  +  Domov.

2.  stupeň

Jazyková  výbava  je  orientační  a  je  volena  v  souladu  s  komunikativní  situací,  potřebami  
studentů  a  principem  koncentrického  učení.  Není  to  účel  učení,  takže  se  nepovažuje  za  
samostatné  lexikální  nebo  gramatické  téma.

německý  jazyk

Při  zahájení  studia  cizího  jazyka  nemají  žáci  základních  škol  ještě  dostatečné  znalosti  
lingvistických  pojmů  mateřského  jazyka.  Část  gramatického  materiálu  je  proto  studována  na  
úrovni  lexikálních  jednotek:  studenti  se  učí

Obecná  charakteristika  situační  komunikace

•  představit  sebe /  někoho;  •  
pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

'the'  pro  konkrétní  příklady  a  zpětný  odkaz

sváteční  menu

oděvní  předměty

Funkce  řeči

přítomný  souvislý  po  dobu  mluvení

Škola

'to'  +  'buď'

Procházka

Spojení

hodina  (s)

Fráze

části  těla

Struktura

'have  got'  v  přítomném  čase

shoda  mezi  podstatnými  jmény  a  slovesem  "být"

na  ně

imperativy

•  klást  otázky  a  odpovídat

pravidelná  podstatná  jména  –  jednotné  a  množné  číslo

Jídlo

Svátky  a  tradice

•  pozdravit

Kategorie

cena

Muž

základní  předložky  místa  a  pohybu

hobby

znamení

Předložka

Určit

Témata  situační  komunikace

Já,  moje  rodina  a  přátelé

'a'  pro  spojení  podstatných  jmen  a  frází  podstatných  jmen

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy

negativní  imperativy

Rekreace  a  volný  čas

ovoce  a  
zelenina

'být'  +  přídavné  jméno

odpovědi  tagů  (krátké  odpovědi  na  jednoduché  otázky  typu  ano/ne)

sezóna

základní  časové  výrazy  s  'o'clock'

moje  třída

•  blahopřání  k  svátku

•  rozloučit  se  •  omluvit  
se

Zájmeno

'toto'/'tyto'  a  'tam'/'takové'  jako  determinanty  (obecně)
otázky  „jak“  na  čas,  měření,  velikost  a  množství

•  vyjádřit  náladu

•  děkuji

Sloveso

•  porozumět  jednoduchým  informacím

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

přítomný  jednoduchý  pro  názory,  záliby  a  nesympatie

základní  „ale“  pro  spojení  vět  a  vět

nápoje

Příroda

členové  rodiny  
počet  až  o  20  let  
mladší  členové  rodiny  a  přátelé  
každodenní  záležitosti

Doložka

narozeniny

Podstatné  jméno

divoká  a  domácí  zvířata

otázky,  které  mají  na  začátku  What,  Whery,  Why
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Obecná  charakteristika  situační  komunikace

jednotlivé  gramatické  jevy  v  řečových  vzorech  a  nepotřebují  vysvětlovat  
morfologické  a  syntaktické  vztahy  mezi  slovními  druhy  nebo  strukturními  
jednotkami  obsaženými  ve  vzoru.

Jazykový  inventář  -  gramatika

2.  stupeň

Obecná  charakteristika  situační  komunikace
1.  stupeň

•  pozdravit

věta

pojmenovat  svět

•  vyjádřit  náladu

•  děkuji

Škola  výživy

Já,  moje  rodina  a  přátelé

číslice

jako

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy

Rekreace  a  volný  čas

Současnost,  dárek

ovoce  a  
zelenina

barvy  
hraček

Osobní  zájmena

Příslovce

členové  rodiny  
počet  až  o  20  
let  mladší  členové  rodiny  a  přátelé  
každodenní  záležitosti

narozeniny

Příroda

•  vyjádřit  náladu

sezóna

Funkce  řeči

na  ně

divoká  a  domácí  zvířata

Témata  situační  komunikace

•  rozloučit  se  •  omluvit  
se

podstatné  jméno

Pozdrav

•  představit  sebe /  někoho;  •  
pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

sváteční  menu

Kategorie

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

Určité  články

školní  nábytek

•  představit  sebe /  někoho

nápoje

být  slovesem

Příroda

akce

položky

Procházka

Possessivpronomen  (singulární)

hodina  (s)
znamení

Funkce  řeči

Struktura

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy  •  

porozumět  jednoduchým  informacím

Já,  moje  rodina  a  přátelé

části  těla

Volný  čas

jednoduché  menu

•  klást  otázky  a  odpovídat

Sloveso

Jídlo

•  porozumět  jednoduchým  informacím

•  pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

Číslice

znamení

cena

Muž

spojení

dny  v  týdnu

hobby

negace  (ne,  ne)

zájmeno

domácí  mazlíčci

podstatná  jména  v  nominativu

•  rozloučit  se  •  omluvit  
se

•  blahopřání  k  svátku

Prázdniny  (na  Ukrajině  
a  v  zemi  studovaného  jazyka)

Témata  situační  komunikace

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

predikativní

na  ně

školní  potřeby

•  děkuji

rodinní  
příslušníci  od  1  do  
10  let  mladší  členové  rodiny

spojení  a

přídavné  jméno

oděvní  předměty

•  pozdravit

•  klást  otázky  a  odpovídat

•  blahopřání  k  svátku

Svátky  a  tradice

Machine Translated by Google



29

podstatné  jméno

na  ně

Článek

Neurčitý  článek

dny  v  týdnu

Kardinální  čísla

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy  •  

porozumět  jednoduchým  informacím

položky

•  představit  sebe /  někoho

Neurčité  články

Složená  podstatná  jména

Škola

•  rozloučit  se  •  omluvit  
se

školní  potřeby

Volný  čas

Rozkazovací  způsob

školní  nábytek

spojení  ale

Prázdniny  (na  Ukrajině  
a  v  zemi  studovaného  jazyka)

Funkce  řeči

název

domácí  mazlíčci

Kategorie

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

Imperativsatz

jména  

blahopřání  k  svátku

spojení

Sloveso

Shoda:  mužský  a  ženský

•  pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

Struktura

barvy  
hraček

mít  slovesa,  moci

•  blahopřání  k  svátku

Possessivpronomen  (množné  číslo)

Témata  situační  komunikace

název

Škola  výživy

Struktura

Množné  číslo  der  Substantiv

jednoduché  menu

rodinní  
příslušníci  od  1  do  
10  let  mladší  členové  rodiny

číslice

zájmeno

Kategorie

•  klást  otázky  a  odpovídat
Příroda

věta

Přídavné  jméno

Číslice

Příslovce  sem,  tam,  tam

•  vyjádřit  náladu

akce

Já,  moje  rodina  a  přátelé

Osobní  zájmeno  v  akuzativu

Příslovce

•  děkuji

Přivlastňovací  přídavná  jména  (můj,  můj,  tvůj,  tvůj,  její,  jeho)

podstatná  jména  v  akuzativu

moje  třída

znamení

•  pozdravit

1.  stupeň

Obecná  charakteristika  situační  komunikace

Při  zahájení  studia  cizího  jazyka  nemají  žáci  základních  škol  ještě  dostatečné  znalosti  
jazykových  pojmů  mateřského  jazyka.  Část  gramatického  materiálu  je  proto  studována  na  úrovni  
lexikálních  jednotek:  studenti  si  osvojí  určité  gramatické  jevy  v  řečových  vzorech  a  nepotřebují  
vysvětlovat  morfologické  a  syntaktické  vztahy  mezi  slovními  druhy  nebo  strukturními  
jednotkami  zahrnutými  ve  vzoru.

francouzština

Jazykový  inventář  -  gramatika

Jazyková  výbava  je  orientační  a  je  volena  v  souladu  s  komunikativní  situací,  potřebami  
studentů  a  principem  koncentrického  učení.  Není  to  účel  učení,  takže  se  nepovažuje  za  
samostatné  lexikální  nebo  gramatické  téma.

Jazykový  inventář  -  gramatika

Učební  plán  je  rámcový,  a  proto  neomezuje  aktivity  učitelů  při  volbě  pořadí  studia  a  
obsahu  jednotlivých  témat.  Některá  témata  lze  studovat  integrovaně,  například  Já,  moje  
rodina  a  přátelé  +  Svátky  a  tradice,  Já,  moje  rodina  a  přátelé  +  Domov.
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Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

Kardinální  čísla

oděvní  předměty

Sloveso

Svátky  a  tradice

Zájmeno

Kardinální  čísla

moje  třída

přítomný  (modální  slovesa)

Příslovce

Dotazování  (dělá  +S+V)

Struktura

části  těla

název

Minulý  čas  s  have,  with,  be,  (některá  slovesa)

hobby

Předmětová  zájmena

Jídlo

Příslovce  intenzity  taky,  velmi

ovoce  a  
zelenina

Rekreace  a  volný  čas

název

Nultý  článek:  bytí  +  povolání

Zájmeno

•  pozdravit  •  
rozloučit  se  •  omluvit  
se

Předložky  místa  It's...  It's...

narozeniny

Kategorie

sezóna

Sloveso

Škola

•  blahopřání  k  svátku

•  klást  otázky  a  odpovídat

Článek

Funkce  řeči

na  ně

název

Ukazovací  přídavná  jména  (toto/toto,  toto,  tyto)

Nedávná  minulost  (pocházím  z  +  infinitiv...)

Běžná  slovesa:  být  a  mít

Sloveso

Pozitivní  imperativ

nápoje

Příroda

a,  nebo,  pak,  ale

Osobní  zájmena  (předměty,  tóniky)

•  děkuji

hodina  (s)

Přídavné  jméno

Přítomný  čas  (běžná  +  obvyklá  slovesa)

Současnost  progresivní  (být)

Kategorie

členové  rodiny  
počet  až  o  20  let  
mladší  členové  rodiny  a  přátelé  
každodenní  záležitosti

Struktura

•  vyjádřit  náladu

Spojení

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy

Témata  situační  komunikace

Předložka

Shoda:  mužský  a  ženský

Shoda:  mužský  a  ženský  rod,  jednotné  a  množné  číslo

•  porozumět  jednoduchým  informacím

Já,  moje  rodina  a  přátelé

Přednášející

Muž

Přednášející

Shoda:  mužský  a  ženský  rod,  jednotné  a  množné  číslo

cena

jednoduchá  tázací  zájmena

znamení

•  představit  sebe /  někoho;  •  
pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

divoká  a  domácí  zvířata

Blízká  budoucnost  (jdu  +  infinitiv...)

Přídavné  jméno

Procházka

Toto  je...zde...zde...

Shoda  a  místo  přídavných  jmen

sváteční  menu

název

Obecná  charakteristika  situační  komunikace

Jazykový  inventář  -  gramatika

španělština

2.  stupeň

Učební  plán  je  rámcový,  a  proto  neomezuje  aktivity  učitelů  při  volbě  pořadí  
studia  a  obsahu  jednotlivých  témat.  Některá  témata  lze  studovat

Jazykový  inventář  -  gramatika

Machine Translated by Google



31

Obecná  charakteristika  situační  komunikace
1.  stupeň

Jazyková  výbava  je  orientační  a  je  volena  v  souladu  s  komunikativní  situací,  potřebami  
studentů  a  principem  koncentrického  učení.  Není  to  účel  učení,  takže  se  nepovažuje  za  
samostatné  lexikální  nebo  gramatické  téma.

Obecná  charakteristika  situační  komunikace

Jazykový  inventář  -  gramatika

integrované  např.  Já,  moje  rodina  a  přátelé  +  Svátky  a  tradice,  Já,  moje  rodina  a  přátelé  +  Byt.

2.  stupeň

Při  zahájení  studia  cizího  jazyka  nemají  žáci  základních  škol  ještě  dostatečné  znalosti  
lingvistických  pojmů  mateřského  jazyka.  Část  gramatického  materiálu  je  proto  studována  na  
úrovni  lexikálních  jednotek:  studenti  si  osvojí  určité  gramatické  jevy  v  řečových  vzorech  a  
nepotřebují  vysvětlovat  morfologické  a  syntaktické  vztahy  mezi  slovními  druhy  nebo  
strukturními  jednotkami  zahrnutými  ve  vzoru.

dny  v  týdnu

Sloveso

znamení

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy

Prázdniny  (na  Ukrajině  
a  v  zemi  studovaného  jazyka)

Funkce  řeči

Muž

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

Jazykový  inventář  -  lexikální  rozsah

Spojení

Pozdrav

sezóna

Volný  čas

do,  z,  do

•  představit  sebe /  někoho;  •  
pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

Osobnosti  (já,  ty,  on,  ona),  přivlastňovací  (můj,  tvůj,  jeho),  tázací  (co?  kdo?  
jak?)

Příroda

•  klást  otázky  a  odpovídat

domácí  mazlíčci

Témata  situační  komunikace

•  blahopřání  k  svátku

oděvní  předměty

Škola  výživy

Témata  situační  komunikace

Funkce  řeči

Struktura

•  představit  sebe /  někoho

členové  rodiny  
počet  až  o  20  
let  mladší  členové  rodiny  a  přátelé  
každodenní  záležitosti

rodinní  
příslušníci  od  1  do  
10  let  mladší  členové  rodiny

jednoduché  menu

divoká  a  domácí  zvířata

čísla

být,  mít  (existuje),  mít

na  ně

Rekreace  a  volný  čas

•  pozdravit  •  
rozloučit  se  •  omluvit  
se

•  vyjádřit  náladu

Já,  moje  rodina  a  přátelé

Procházka

•  pojmenovat /  popsat  někoho /  něco

•  pozdravit  •  
rozloučit  se  •  omluvit  
se

a

školní  potřeby

barvy  
hraček

části  těla

Předložka

školní  nábytek

akce

Zájmena

na  ně

•  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  
pokyny /  instrukce /  příkazy  •  

porozumět  jednoduchým  informacím

Příroda

•  děkuji

Já,  moje  rodina  a  přátelé

Kategorie

pojmenovat  svět

hobby

•  klást  otázky  a  odpovídat

•  děkuji

Řady  od  0  do  10
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Škola

Člen  určitý  a  neurčitý

znamení
•  porozumět  jednoduchým  informacím

čísla

nápoje

Podstatné  jméno

Jídlo

Přídavné  jméno

pohlaví,  číslo

•  blahopřání  k  svátku

Řádové  pořady  od  11  do  20

moje  třída

hodina  (s)

pohlaví,  číslo

Pravidelná  slovesa  v  indikativu  přítomnosti  osob  v  jednotném  čísle

Svátky  a  tradice

ovoce  a  
zelenina

Článek

Zájmena

narozeniny

sváteční  menu

Kategorie

Osobní,  přivlastňovací,  tázací  (čeho?,  koho?)

•  vyjádřit  náladu

S  více  než

Struktura

cena

Předložka

Sloveso

-  formování  porozumění  studentů  roli  matematiky  v  poznání  jevů  a
zákony  okolního  světa;

4  třídy  číslování  nezáporných  celých  čísel  v  rámci  jednoho  milionu;  formování  dovedností  
aritmetických  operací  sčítání  a  odčítání,  násobení  a  dělení;  praktické  seznámení  s  
obyčejnými  zlomky;  měření  veličin;  provoz  veličin.

Sémantická  linie  „Výrazy,  rovnost,  nerovnost“  je  zaměřena  na  utváření  představ  žáků  o  
matematických  výrazech  –  číselných  a  proměnných;  rovnost  a

Smyslem  vyučování  matematice  je  různorodý  rozvoj  osobnosti  dítěte  a  jeho  vidění  
světa  pomocí  matematických  činností,  utváření  matematických  a  dalších  klíčových  
kompetencí  nezbytných  pro  jeho  život  a  další  vzdělávání.

Realizace  cílů  a  záměrů  počátečního  kurzu  matematiky  probíhá  v  následujících  
obsahových  liniích:  „Čísla,  akce  s  čísly.  Hodnoty  ","  Geometrické  obrazce  ","  Výrazy,  rovnosti,  
nerovnosti  ","  Práce  s  daty  ","  Matematické  problémy  a  výzkum  ".

Obsahový  řádek  „Čísla,  akce  s  čísly.  Množství  "  pokrývá  studii  v  1  -

Dosažení  tohoto  cíle  zahrnuje  následující  úkoly:

Matematické  vzdělání
Matematika

Jazykový  inventář  -  gramatika

matematická  fakta,  vztahy  a  zákony;
-  formování  schopnosti  studentů  logicky  uvažovat,  hodnotit  správnost  a

vysvětlující  poznámka

dostatek  dat  pro  řešení  vzdělávacích  a  praktických  problémů.

-  formování  zkušeností  dětí  s  využíváním  matematických  znalostí  a  metod  jednání  
k  řešení  výchovných  a  praktických  problémů;

-  rozvoj  matematické  řeči  žáků,  nezbytný  pro  popis
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reprodukuje  posloupnost  čísel  v  rámci  sta;  [1  MAO  4.2]  čte  a  zapisuje  
čísla,  tvoří  čísla  různými  způsoby;  [1  MAO  4.2]

Čísla  1  -  10.  Číslo  0.

Deset.  
Čísla  11  -  100.

určuje  desítky  a  jedničky  ve  dvoumístném  čísle;  [1  MAO  4.1]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

používá  v  řeči  názvy  složek  a  výsledky  početních  operací  
sčítání  a  odčítání;  [1  MAO  4.3]

Obsah  školení
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Čísla,  akce  s  čísly.  Velikosti

předpovídá  výsledek  sčítání  a  odčítání;  [1  MAO  1.3]

má  dovednosti  sčítání  a  odčítání  jednociferných  
čísel  do  10;  [1  MAO  4.3]

porovnává  čísla  různými  způsoby;  [1  MAO  4.2]
provádí  sčítání  a  odčítání  na  základě  číslování;  [1  MAO  4.3]

Aritmetické  operace  sčítání  a  
odčítání.
Sčítání  a  odčítání  čísel  do  10.

rozumí  podstatě  aritmetických  operací  sčítání  a  
odčítání;  [1  MAO  4.1]

Obsahová  linie  "Matematické  problémy  a  výzkum"  je  zaměřena  na  rozvoj  
schopnosti  studentů  rozpoznat  praktické  problémy,  které  jsou  řešeny  pomocí  
matematických  metod,  na  látce  dějových,  geometrických  a  praktických  úloh,  jakož  i  
v  procesu  provádění  nejjednodušších  pedagogických  výzkumů. .  Program  každé  
třídy  poskytuje  orientační  seznam  dalších  témat  pro  pokročilé  studium  kurzu.  Další  

témata  jsou  volitelná.  Učitel  si  může  volit  jednotlivá  témata  z  nabízených  nebo  
volit  témata  samostatně  na  základě  metodické  proveditelnosti  a  kognitivních  potřeb  
studentů.  Výsledky  studia  doplňkových  témat  nepodléhají  hodnocení.

na  určitém  základě.

rovnice;  číselné  nerovnice  a  nerovnice  s  proměnnou;  na  závislosti  výsledku  početní  
operace  na  změně  jedné  z  jejích  složek.  Tato  sémantická  linie  je  propedeutická  pro  
studium  algebraického  materiálu.

Zkušenosti  z  matematické  činnosti  využívají  studenti  při  studiu  jiných  
předmětů  (vzdělávacích  oborů)  pomocí  matematických  metod  nebo  jiných  
prostředků  poznávání  reality.  Pro  organizaci  a  realizaci  mezioborových  vzdělávacích  
projektů,  ministudií  apod.  se  doporučuje  pořádat  lekce  každé  dva  týdny.

1.  stupeň

Obsahová  řada  „Práce  s  daty“  zahrnuje  seznámení  studentů  na  praktické  úrovni  
s  nejjednoduššími  způsoby  výběru  a  organizace  dat.

Sémantická  linie  „Geometrické  obrazce“  je  zaměřena  na  rozvoj  prostorových  
představ  studentů;  formování  schopnosti  rozlišovat  geometrické  tvary  podle  jejich  
podstatných  znaků;  formování  praktických  dovedností  stavět,  kreslit,  modelovat  a  
konstruovat  geometrické  obrazce  ručně  a  za  pomoci  jednoduchých  kreslících  
nástrojů.  Tato  sémantická  linie  má  propedeutický  charakter.
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operuje  s  penězi  v  pomyslném  (herním)  procesu  nákupu  a  
prodeje,  používá  jejich  krátké  symboly  (hřivna  -  UAH,  penny  -  
k.)  [1  MAO  4.3]

Součet.  Rozdíl.  
Výrazy  pro  1  -  2  akce.

zjistí ,  o  kolik  je  jedno  číslo  větší  nebo  menší  než  jiné;  [1  MAO  
4.3]

najde  číslo,  které  je  o  několik  jednotek  více  (méně),  
než  je  zadáno;  [1  MAO  4.3]

Hodnoty:  délka,  hmotnost,  
kapacita,  čas.

sčítá  a  odečítá  pojmenovaná  čísla  uvedená  v  
jednotkách  hodnoty;  [1  MAO  4.3]

zaměřuje  se  v  rovině  a  v  prostoru,  popisuje  nebo  
schematicky  zobrazuje  umístění,  směr  a  pohyb  
předmětů;  [1  MAO  4.4]

Krychle,  koule,  válec,  kužel,  
pyramida.
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měří  a  porovnává  hodnoty:  délka,  hmotnost,  kapacita;  [1  MAO  
1.1],  [1  MAO  4.7]

Vztah  mezi  sčítáním  
a  odčítáním.  Hledání  
neznámého

stanoví  vztah  rovnosti  a  nerovnosti  mezi  čísly  a  
číselnými  výrazy  [1  MAO  4.2],  [1  MAO  4.8]

řeší  jednoduché  dějové  problémy,  které  jsou  modely  
skutečných  situací;  [1  MAO  3.1],  [1  MAO  2.2]  vytváří  
pomocný  model  problému  různými  způsoby;  [1  MAO  2.1]

používá  ve  výpočtech  permutabilní  zákon  sčítání;  [1  
MAO  4.3]

Názvy  složek  a  výsledky  
sčítání  a  odčítání.

Numerické  rovnosti  a  nerovnosti.

měří  délku  segmentu;  [1  MAO  4.7]

používá  hodiny  (v  rámci  celých  hodin)  a  kalendář  ke  
sledování  událostí  ve  svém  životě,  pozorování  v  přírodě  
atd.;  [1  MAO  4.7]

MAO  4.3]

Výrazy,  rovnost,  nerovnost

koreluje  skutečné  předměty  s  modely  a  obrazy  
geometrických  obrazců;  [1  MAO  1.1],  [1  MAO  4.5]

připomínky  k  provádění  výpočtů;  [1  MAO  2.3],  [1  MAO  4.3]

používá  krátký  zápis  veličin  (centimetr  -  cm,  decimetr  -  dm,  
metr  -  m);  hmotnost  (kilogram  -  kg);  kapacita  (litr  -  l);  čas  
(hodina  -  hodina,  den,  týden);  [1  MAO  4.7]

přívěsek.

Geometrické  tvary
Trojúhelník,  čtyřúhelník,  
čtverec,  kruh.  Bod,  čára,  
paprsek,  segment,  přerušovaná  čára.

chápe  podstatu  rozdílového  porovnávání  čísel;  [1

určí  neznámou  složku  akce  sčítání  a  zjistí  její  
hodnotu;  [1  MAO  4.8],  [1  MAO  4.1]

Permutabilní  zákon  sčítání.

vypočítá  hodnotu  výrazů  pro  1  -  2  akce;  [1  MAO  4.3]

Matematické  problémy  a  výzkum

modeluje  geometrické  tvary;  [1  MAO  4.6]

stanoví  vztah  mezi  akcemi  sčítání  a  odčítání,  používá  
jej  při  výpočtech;  [1  MAO  1.2]

čte  a  zapisuje  matematické  výrazy:  součet  a  rozdíl;  [1  MAO  4.8]

Zvyšte  (snižte)  počet  o  
několik  jednotek.  Porovnání  
rozdílů.

používá  nástroje  a  pomůcky  k  měření  veličin;  [1  MAO  4.7]

Peníze

pozná  geometrické  tvary  podle  podstatných  znaků;  [1  MAO  4.5]

kreslí  segmenty  dané  délky  [1  MAO  4.6]

Jednoduchá  zápletka,  včetně  
úkolů  zaměřených  na  kompetence.
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Další  témata:

zhodnotí  s  pomocí  učitele  správnost  problému;  [1  MAO  3.3],  [1  
MAO  3.4]

Kruh.  
Modelování  obsahu  úloh  pomocí  obrázků,  grafů,  tabulek.

údaje  na  určitém  základě.

skládá  jednoduché  dějové  úkoly;  [1  MAO  1.2]
provádí  základní  výzkum  matematických  zákonitostí  s  
pomocí  učitele  [1  O  1.1  -

Znaky  a  vlastnosti  předmětů.  Společné  a  charakteristické  znaky,  podstatné  znaky.  Spojování  objektů  
do  skupiny  na  společném  základě  (zobecňování).  Rozdělení  skupiny  objektů  do  podskupin  na  
společném  základě  (klasifikace).

zadává  data  do  schémat;  [1  MAO  2.1]

Problémy  s  logickou  zátěží.  Spojnicové  
grafy,  tabulky.
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využívá  data  při  řešení  prakticky  orientovaných  problémů  a  v  
praktických  situacích.  [1  MAO  2.1],  [1  MAO  2.3]

Výběr  a  organizace

Jednoduché  problémy  najít  neznámého  jmenovatele,  odčítače.

Práce  s  daty
přečte  údaje  obsažené  ve  schematickém  obrázku  v  tabulce;  
[1  MAO  2.1]

Úlohy  pro  nalezení  součtu  tří  členů.

Sčítání  a  odčítání  dvouciferných  čísel  bez  procházení  číslicí.  Vyměňte  větší  
jednotky  za  menší.  Vyměňte  menší  jednotky  za  větší.

1,6]

Používá  vztah  mezi  jednotkami  hodnoty  při  plnění  matematických  a  praktických  úkolů.  Pravdivá  a  
nepravdivá  (správná  a  nesprávná)  tvrzení.  Symetrie  v  geometrických  tvarech.

Pedagogický  výzkum

2.  stupeň

předpovídá  výsledek  sčítání  a  odčítání;  [2  MAO  1.3]

provádí  sčítání  a  odčítání  na  základě  číslování;  [2  MAO  4.3]

používá  v  řeči  názvy  složek  a  výsledky  násobení  a  dělení;  [2  JAZYK  1.6]

má  dovednosti  sčítání  a  odčítání  čísel  do  100;  [2  MAO  4.3]

používá  ve  výpočtech  vztah  mezi  násobením

připomínky  k  provádění  výpočtů;  [2  JAZYK  1.6]

porovnává  čísla  různými  způsoby;  [2  MAO  4.2]
určuje  bitové  složení  dvouciferného  čísla;  [2  MAO  4.2]  uvádí  čísla  ve  
formě  součtu  bitových  členů;  [2  MAO  4.2]

chápe  podstatu  úkonů  násobení  a  dělení;  [2  MAO  4.1]

kontroluje  správnost  výpočtů;  [2  MAO  3.4]
určí  neznámou  složku  akce  odčítání  a  najde

reprodukuje  posloupnost  čísel  v  rámci  sta;  [2  MAO  4.2]

Nalezení  neznámé  složky  
odečítání

čte  a  píše  čísla,  tvoří  čísla  různými  způsoby;  [2  MAO  4.2]

jeho  význam;  [2  MAO  4.3],  [2  MAO  4.8]

počítá  ústně  způsobem,  který  mu  vyhovuje;  [2  MAO  4.3]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

Číslování  čísel  první  stovky

Sčítání  a  odčítání  čísel  do  100.

Čísla,  akce  s  čísly.  Velikosti

Obsah  školení
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[2  MAO  4.3]

operuje  s  penězi  v  pomyslném  procesu  prodeje  i  v  praxi,  používá  
jejich  krátké  symboly  [2  MAO  4.3]

stanoví  vztah  rovnosti  a  nerovnosti  mezi  čísly  a  číselnými  výrazy;  [2  
MAO  4.2],  [2  MAO  4.8]

modeluje  geometrické  tvary;  [2  MAO  4.6]

kontroluje  správnost  výpočtů;  [2  MAO  3.3],  [2  MAO  3.4]

Vícenásobný  srovnávací  
poměr.

používá  nástroje  k  měření  veličin;  [2  MAO  4.7]

stanovuje  vztahy  mezi  součástmi  a  výsledkem  aritmetických  
operací;  [2  MAO  4.8]

vytvoří  obdélník  (čtverec)  na  listu  v  buňce;  [2  MAO  4.6]

určí  neznámou  složku  akcí  násobení  a  dělení,  vypočítá  její  
hodnotu;  [2  MAO  4.8]

Vztah  mezi  násobením  a  dělením.

Číselné  výrazy.  Písmenné  výrazy.  
Numerické  rovnice.  Numerické  
nerovnosti

měří  a  porovnává  hodnoty:  délka,  hmotnost,  kapacita,  čas,  používá  
jejich  krátký  zápis  (milimetr  -  mm,  centimetr  -  cm,  decimetr  -  dm,  metr  
-  m);  hmotnost  (kg  -

Speciální  případy  násobení  a  
dělení.  Tabulkové  násobení  a  
dělení.

vypočítá  hodnoty  výrazů  obsahujících  další  tabulkové  
případy  násobení  a  dělení  na  základě  tabulky;  [2  MAO  4.3]

zaměřuje  se  v  rovině  a  v  prostoru,  popisuje  nebo  schematicky  
zobrazuje  umístění,  směr  a  pohyb  předmětů;  [2  MAO  4.4]

koreluje  skutečné  předměty  s  modely  geometrických  obrazců;  [2  
MAO  1.1],  [2  MAO  4.5]

a  divize  [2  MAO  4.8],  [2  MAO  3.2]

chápe  podstatu  vícenásobného  porovnávání  čísel;  [2  MAO  4.3]

Aritmetické  operace  násobení  a  
dělení.

chápe  nemožnost  dělení  nulou;  [2  MAO  4.3]

Peníze

Geometrické  tvary  jsou  trojrozměrné  
a  ploché.

používá  hodiny  a  kalendář  k  určování  času  a  plánování  své  
činnosti,  pozorování  přírodních  jevů  apod.;  [2  MAO  4.7]

Hledání  neznámé  složky  
násobení  a  dělení

platí  pravidlo  postupu  ve  výrazech  bez  závorek  a  se  závorkami  [2  
MAO  4.3]

najde  číslo,  které  je  několikrát  větší  (menší)  než  zadané;

rozlišuje  kruh  a  kruh;  [2  MAO  4.5]

Kruh.  Kruh.

předpovídá  výsledek  násobení  a  dělení,  [2  MAO  1.3]

kg,  střed  -  c);  kapacita  (litr  -  l);  čas  (minuta  -  min,  hodina  -  hodina,  
den,  týden);  [2  MAO  1.1],  [2  MAO  4.7]

Několikrát  zvyšte  nebo  snižte  číslo.

najde  hodnotu  číselného  výrazu  a  písmenného  výrazu  s  danou  
písmenovou  hodnotou;  [2  MAO  4.3],  [2  MAO  4.8]

kreslí  segmenty  dané  délky;  [2  MAO  4.6]

uplatňuje  ve  výpočtech  znalost  násobilek  čísel  2  a  3  a  odpovídajících  
případů  dělení;  [2  MAO  4.3]

komentáře  k  přijatým  opatřením;  [2  JAZYK  1.6]

Permutabilní  zákon  násobení.

zaznamenává  matematické  výroky  podávané  v  textové  podobě  pomocí  
matematických  symbolů;  [2  MAO  2.1]

pojmenovává  prvky  geometrických  tvarů;  [2  MAO  4.5]

Obdélník.  Náměstí.

používá  ve  výpočtech  permutabilní  zákon  násobení,  vztah  mezi  
násobením  a  dělením,  pravidla  násobení  a  dělení  s  čísly  1  a  0,  
dělení  stejných  čísel;  [2  MAO  3.2],  [2  MAO  4.3]

Názvy  složek  a  výsledky  násobení  a  
dělení.

vypočítá  výsledek  vícenásobného  porovnání  čísel;  [2  MAO  4.3]

Výrazy,  rovnost,  nerovnost

rozpoznává  a  klasifikuje  geometrické  tvary  podle  podstatných  
znaků;  [2  MAO  4.1],  [2  MAO  4.5]

Hodnoty:  délka,  hmotnost,  
kapacita,  čas.

Geometrické  tvary

měří  strany  geometrických  tvarů;  [2  MAO  4.7]
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zjišťuje,  zda  je  dostatek  dat  k  vyřešení  problémové  
situace;  [2  MAO  3.1]

Práce  s  daty

Racionální  metody  sčítání  a  odčítání  (bitové  sčítání  více  čísel,  zaokrouhlování  více  členů  atd.).

Pythagorejský  stůl.  
Dvojité  číselné  nerovnosti.  Rovnice  
s  jednou  neznámou.  Nestandardní  
problémy,  které  se  řeší  uvažováním  bez  provádění  aritmetických  operací;  způsob  
výběru;  procedurální  úkoly;  úkoly  pro  zpracování  dat  získaných  v  procesu  pozorování  dění  okolního  
světa  (v  životě  společnosti,  škol,  přírodních  jevů).  "Magické  postavy".  Matematické  hádanky.  Simulace  
situace  popsané  v  úloze  pomocí  grafů  nebo  tabulek

Výběr  a  organizace
data  na  určitém  základě
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využívá  data  při  řešení  prakticky  orientovaných  problémů  v  jiných  
životních  situacích.  [2  MAO  2.3],  [2  IFO  1.2]

vybírá  data  obsažená  v  tabulkách,  grafech,  grafech,  
spojnicových  grafech;  [2  MAO  2.1]

Další  témata:

zadává  data  do  tabulek;  [2  MAO  2.1]

Jednoduché  a  složité  dějové  
úkoly,  včetně  geometrických,  
kompetenčně  orientovaných.

vybírá  číselné  údaje  potřebné  a  dostatečné  k  zodpovězení  
otázek;  [2  MAO  2.3]

Pedagogický  výzkum

hledá  různé  způsoby  řešení  (řešení  problémů);  [2  MAO  3.2]

plánuje  řešení  (řešení)  zápletkového  problému;  [2  MAO  2.2]

skládá  dějové  úkoly  pro  jednu  a  dvě  akce;  [2  MAO  1.2]

vytváří  matematický  model  problému;  [2  MAO  2.3]

vypočítá  délku  křivky,  obvod  polygonu  [2  MAO  4.7],  [2  MAO  4.3]

provádí  s  pomocí  učitele  elementární  výzkum  
matematických  zákonitostí  a  závislostí  [2  O  1.1  -  1.6]

posuzuje  s  pomocí  učitele  správnost  řešení  úlohy;  [2  MAO  3.3],  [2  
MAO  3.4]

řeší  jednoduché  i  složité  dějové  úlohy  včetně  úloh  s  
geometrickým  obsahem;  [2  MAO  2.3]  vytváří  pomocný  model  
problému  různými  způsoby;  [2  MAO  2.1]

Matematické  problémy  a  výzkum

Tyto  vzdělávací  oblasti  lze  realizovat  v  jednotlivých  předmětech  nebo  v  integrovaném  
kurzu  pro  různé  typy  integrace  (tematická,  procesní,  mezisektorová;  v  rámci  jednoho  oboru;  v  
integrovaných  hodinách,  během  tematických  dnů,  v  projektových  aktivitách)  s  aktivním  
využitím  mezipředmětových  vazeb,  organizací  různé  formy  interakce  studentů.  Výstupy  z  
učení  z  jiných  oborů  vzdělání  jsou  využívány  k  řešení  praktických  problémů  v  životních  
situacích.

Přírodní,  občanská  a  historická,  sociální  a  zdravotní  výchova

vysvětlující  poznámka

Účelem  kurikula  „Zkoumám  svět“  je  osobní  rozvoj  mladších  studentů  prostřednictvím  
vytváření  holistického  obrazu  světa  v  procesu.

"Zkoumám  svět"
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osvojení  různých  typů  sociální  zkušenosti,  která  zahrnuje  systém  integrovaných  znalostí  o  
přírodě  a  společnosti,  hodnotové  orientace  v  různých  sférách  života  a  společenské  praxe,  
způsoby  badatelského  chování,  které  charakterizují  schopnost  studentů  řešit  praktické  problémy.

pěstovat  aktivní  postoj  k  občanské  a  sociokulturní  příslušnosti  sebe  a  své  
rodiny  k  Ukrajině,  zájem  o  poznání  historie  a  přírody  své  země  a  země;  respekt  k  symbolům  
státu,  iniciativní  chování  při  veřejných  akcích,  při  oslavách  památných  dat  a  událostí;

K  dosažení  tohoto  cíle  je  třeba  vyřešit  následující  úkoly:
formování  badatelských  dovedností,  osvojování  si  dostupných  způsobů  

poznávání  sebe  sama,  předmětů  a  jevů  přírody  a  společenského  života  (pozorování,  průzkum,  
experiment,  praktická  práce,  měření,  systematizace,  klasifikace,  stanovení  logické  a  časové  
posloupnosti  událostí,  kritické  hodnocení  toho,  co  je  viděné  (slyšené),  jazyky  a  závislosti  v  
přírodě  a  společnosti,  mezi  stavem  životního  prostředí  a  činností  člověka,  vliv  chování  na  
zdraví  a  bezpečnost,  závislost  výsledku  na  vynaloženém  úsilí,  analýza  důsledků  rizikových  
chování);

formování  ekologicky  gramotné  a  sociálně  adaptované  osobnosti.
vytváření  podmínek  pro  sebevyjádření  žáků  v  různých  činnostech,

"Člověk  a  příroda" (poznání  přírody;  vztah  objektů  a  jevů  přírody;  člověkem  
vytvořený  svět;  lidská  činnost  v  přírodě;  role  přírodních  znalostí  a  technologií  v  životě  
člověka;  vztah  mezi  lidskou  činností  a  prostředím) .

˗

Typické  kurikulum  umožňuje  učitelům  samostatně  volit  a  utvářet  ucelený  a  autonomní  
způsob  prezentace  obsahu  ze  vzdělávacích  oblastí  Standardu,  volit  didaktické  nástroje,  se  
zaměřením  na  individuální  kognitivní  potřeby  a  schopnosti  žáků  (úroveň  učení,  aktuální  
potřeby,  motivy,  cíle,  zaměření  na  individuální  kognitivní  potřeby  a  schopnosti  žáků).  
smyslová  a  citová  vůle).vývoj).  Zvláštní  význam  v  didaktické  a  metodické  organizaci  výchovy  má  
její  propojení  se  životem,  s  nácvikem  aplikace  získaných  myšlenek,

"Člověk  ve  společnosti" (občanská  práva  a  povinnosti  jako  člen  společnosti.  Znalost  své  
země,  historie,  symbolů  státu.  Podíl  Ukrajinců  na  světových  výdobytcích);

˗

rozvoj  tolerance  v  sociální  komunikaci,  hodnoty  k  přírodě  a  jejímu  poznání,  k  
soukromému  životu  druhých,  vědomí  právní  odpovědnosti  v  situacích  aplikace  norem  a  
pravidel  života  ve  společnosti,  další  sociální  dovednosti  pro  interakci  a  spolupráci  při  různých  
činnostech ;

„Člověk  a  svět“ (tolerantní  postoj  k  rozmanitosti  světa  lidí,  kultur,  zvyků);

Tematický  základ  kurzu  tvoří  obsahové  linie,  které  jsou  definovány  Státním  standardem  
základního  vzdělávání  a  pokrývají  ve  své  ucelené  podstatě  složky  výše  uvedených  oblastí,  a  
to:

˗

„Člověk“ (znalost  sebe  sama,  svých  schopností;  zdravého  a  bezpečného  chování);

"Člověk  mezi  muži" (standardy  chování  v  rodině,  ve  společnosti;  mravní  normy;  
dovednosti  soužití  a  spolupráce);
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˗

znalosti,  dovednosti  chování  v  životních  situacích.  Omezená  relevantní  zkušenost  
studentů  vyžaduje  neustálé  zapojování  a  analýzu  jejich  dojmů,  smyslové  spoléhání  se  
na  výsledky  studia  předmětů  a  jevů  světa.

pozorovací  výzkum  (Jak  to  funguje?  Co  se  s  ním  děje?  K  čemu  slouží?);˗

˗

Pedagogická  strategie,  která  byla  založena  na  napodobovacích  mechanismech  
při  rozvoji  kognitivních  procesů  žáků  základních  škol  a  za  předpokladu  přednostního  
využívání  vzorků,  algoritmů,  postupné  kontroly  a  korekce,  je  obohacena  o  
multismyslový  přístup.  směřující  do  sféry  vyhledávací  činnosti.

Na  základě  programu  Standard  může  učitel  vytvořit  různé  verze  integrovaného  
programu  podle  následujícího  algoritmu:

výzkum-hledání  (dotazy,  předpovědi,  stanovení  časové  a  logické  
posloupnosti  jevů,  událostí;  stanovení  příčinných  -

Mezi  možné  prostředky  integrace  při  realizaci  programu  „Poznávám  svět“  
patří  začlenění  studentů  do  praxe  plnění  různých  výzkumných  úkolů,  např.:

˗

výzkum-poznávání  (Co  to  je?  Co  to  je?  Zkoumání  pomocí  smyslů,  popis,  
srovnávání  s  jinými  předměty,  jevy;  společné  -  různé,  ke  kterému  celku  patří);

˗

˗
výběr  studentských  aktivit,  které  poskytnou  integrované  učení;
vývoj  ukazatelů  dosažení  očekávaných  výsledků.

˗

důsledkové  souvislosti  (Proč?  Jak?  Na  čem  to  závisí?  S  čím  to  souvisí?),  domněnka,  
závěr-zobecnění).

definování  cílů  učení;  
vytvoření  mapy  pojmů  z  jiných  předmětů  (asociativní  web,  kurzy,  

odvětví,  která  pomohou  dosáhnout  cílů);

˗

1.  stupeň

strukturování  programu  podle  témat;

Obsah  školení

vypráví  o  sobě,  zavolá  na  adresu  bydliště;  je

zkoumá  vaše  tělo  [1  O  4.3]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

chápe  výhody  přesnosti,  přátelskosti,  poctivosti;  [1  WHO  1.4]

[1  GIO  1.2],  [1  GIO  2.1]

popisuje  možná  rizika  pro  život  a  zdraví  doma,  ve  škole,  na  ulici;  [1  
WHO  3.2]

uvědomuje  si  člověka  jako  součást  přírody  a  společnosti,  
její  odlišnosti  od  ostatních  živých  bytostí;  [1  PRO  1.4],

Smyslové  orgány.  Péče  o  tělesné  orgány,  
hygienické  dovednosti.  Pozorování  v  
prostředí.  Organizace  výzkumu.[1  WHO  2.1],  [1  WHO  3.3],  [1  GIO  6.1]  má  

nejjednodušší  hygienické  dovednosti,  dovednosti  sebeobsluhy;  [1  
WHO  3.1]

Muž

Člověk  je  součástí  přírody  a  
společnosti.  Znalost  sebe  sama,  svých  
schopností;  místo  bydliště,  bezpečné  
chování  doma  i  na  ulici.

slovní  portrét  "Co  (co)  jsem",  "Jak  se  liším  od  ostatních",  "Co  
umím",  "Co  se  chci  naučit";
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má  představu  o  potřebě  přátelského  a  pozorného  přístupu  ke  starším;  
[1  GMO  6.2]

Člověk  a  svět

zvířat,  přírodních  jevů  a  lidských  
činností  v  různých  ročních  obdobích.  
Studium  vlastností  přírodních  těles.

komunikuje  laskavě  s  ostatními  při  společných  aktivitách;  [1  GIO  8.1]

Vynálezy  lidstva  a  jejich  dopad  na  lidský  
život.

připojuje  se  k  užitečným  záležitostem  komunity  [1  WHO  4.7],  [1  GMO  
8.2]

Člověk  ve  společnosti

uvádí  příklady  produktů,  které  pomáhají  lidem  v  každodenním  
životě,  příklady  vynálezů  lidstva  [1  O  1.4],  [1  O  3.3]

To  k  přírodě  patří.  Živá  a  
neživá  příroda.  Slunce  a  jeho  
vliv  na  živé  a  neživé

má  představu  o  obsahu  symbolů  státu  (vlajka,  státní  znak,  hymna,  
ukrajinský  jazyk),  historické  památky  regionu;  [1  GMO  8.3]

Experimenty,  pozorování  v  přírodě.

má  představu  o  svých  povinnostech  jako  student,  o  pravidlech  
chování  ve  třídě,  o  přestávkách;  [1  GMO  6.2]

Muž  mezi  muži

používá  pravidla  kulturního  chování  na  veřejných  místech,  na  
základě  zájmů  druhých  [1  WHO  1.4],  [1  GIO  2.3]

má  představu  o  rozmanitosti  lidí  na  světě,  jmenuje  některé  
země;  [1  GMO  2.1]

zná  složení  rodiny,  jména  členů  rodiny,  kde  rodiče  pracují,  kdo  jsou  
povoláním;  [1  GMO  4.2]

chápe  význam  slunečního  záření  a  tepla  na  Zemi;  má  představu  o  
vzduchu,  vodě,  půdě,  jejich  vlastnostech,  rozmanitosti  živých  organismů,  
vypráví  o  denních  a  sezónních  změnách  v  přírodě,  uvědomuje  si  
důvody  jejich  opakování;  [1  O  1.2]  seskupuje  předměty  přírody  na  
jednom  základě;  [1  PRO  4.3]

Občanská  práva  a  povinnosti  jako  člen  
společnosti.  Znalost  historie  regionu,  
symbolů  státu.  Pozorování  v  prostředí.  
Organizace  výzkumu.

Člověk  a  příroda

rozlišuje  jednání,  dává  jim  morální  posouzení;  [1  GMO  6.3]

vhodně  používá  slova  etikety  (pozdrav,  prosba,  rozloučení,  
odvolání,  poděkování,  omluva);  [1  GMO  6.3]

identifikuje  vazby  mezi  lidmi  ve  společnosti  (kdo  se  o  koho  stará,  význam  
práce  lidí  pro  blaho  země;  [1  GIO  2.2],  [1  ABO  3.1]  se  orientuje  na  
blízkou  budoucnost;  [1  ABO  1.4],  [1  GMO  2.1]

Umělá  těla,  materiály  a  jejich  
vlastnosti.

Umělá  těla,  materiály  a  jejich  
vlastnosti.

zná  název  země,  její  hlavní  město;

ví ,  kdo  ve  škole  pracuje;

Tolerantní  přístup  k  
rozmanitosti  kultur,  zvykům  národů  
žijících  na  Ukrajině  i  v  zahraničí.

Příroda.  
pozorování  rostlin,

zajímá  se  o  minulost  své  rodiny;  [1  GIO  1.2],  rozlišuje  
minulost,  přítomnost,  budoucnost  (byl  –  je  –  bude);  [1  GMO  1.3]

je  si  vědom  potřeby  přátelského  přístupu  k  jiným  zemím  a  
národům,  má  zájem  o  relevantní  informace;  [1  GIO  7.1]

Rodina,  škola.  Chování  v  rodině,  ve  
škole,  na  veřejných  místech.  Morální  normy.  
Dovednosti  soužití  a  spolupráce  Standardy  
chování  ve  společnosti.  Chování  na  veřejných  
místech  (doprava,  na  ulici,  v  chrámu,  v  
divadle,  v  knihovně).  Mravní  vlastnosti  
(dobrota,  pravdomluvnost,  upřímnost,  
dělitelnost).  Pozorování  v  prostředí.  
Organizace  výzkumu.  Řešení  situací  morální  
volby.

navazuje  nejjednodušší  vztahy  v  živé  i  neživé  přírodě,  mezi  živými  
organismy  a  prostředím

rozpoznává  těla  neživé  a  živé  přírody,  předměty  vytvořené  člověkem;  
[1  PRO  1.1]
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2.  stupeň

se  aktivně  účastní  ekologických  aktivit  [1  O  3.2]

rozpozná  a  popíše  nebezpečí  doma  nebo  ve  škole;  [2  WHO  2.1]

vybírá  důkazy  pro  své  závěry;  [2  GIO  5.1]

pojmenovává  materiály  (dřevo,  pryž,  papír,  kov  atd.),  z  nichž  jsou  
vyrobena  umělá  těla;  [1  PRO  4.3]

zkoumá  pozitivní  a  negativní  účinky  na  volbu  zdravého  a  bezpečného  
chování;  [2  WHO  3.3]

vypráví  o  sobě  a  ostatních,  vyjadřuje  své  preference;  [2  WHO  3.3],  
[2  GIO  5.1]

Části  lidského  těla  a  jejich  funkce.  
Zdravotní  péče.  Organizace  výzkumu.

určuje  zdravé  a  špatné  návyky,  pravidla  péče  o  tělesné  orgány;

poskytuje  pomoc ,  když  je  o  ni  požádán  a  požádán;  [2  WHO  1.3],

Obsah  školení

zkoumá  změny,  ke  kterým  dochází;

využívá  různé  zdroje  k  vyhledávání  informací  o  životním  
prostředí;  [1  PRO  2.1]

životní  prostředí,  mezi  přírodními  podmínkami  a  ekonomickou  
činností  člověka;  [1  PRO  3.1]

Vynálezy  lidstva  a  jejich  dopad  na  lidský  
život.

rozhoduje  o  jednoduchých  každodenních  situacích  ve  
prospěch  zdraví  a  bezpečnosti;  [2  WHO  2.3]

vybírá  si  v  bezprostředním  okolí,  co  je  zajímavé  prozkoumat;  [1  PRO  
1.1]

vysvětluje ,  co  může  dělat  v  rodině,  mezi  vrstevníky,  ve  
škole;  [2  GIO  7.2]  dodržuje  pravidla  chování,  která  prokazují  
respekt  k  ostatním;  [2  GIO  6.2]

popisuje  sebe,  svou  povahu,  koníčky,  které  ho  odlišují  od  ostatních;  
[2  GIO  6.1]

zkoumá  změny,  ke  kterým  dochází  u  lidí  [2  WHO  3.4]

Normy  chování  ve  společnosti.  Morální  
normy.  Dovednosti  soužití  a  spolupráce.

dodržuje  pravidla  chování  v  přírodě  a  vysvětluje  je  ostatním;  [1  
PRO  3.4]

rozpoznává  umělá  těla  v  bezprostředním  okolí;  [1  PRO  3.1]

Muž

[2  SZO  3.2]

Znalost  sebe  sama,  svých  schopností,  
zdravého  a  bezpečného  chování.

zkoumá  objekty  přírody  pomocí  dostupného  vybavení  (lupa,  
teploměr,  kompas,  pravítko  atd.);  [1  PRO  1.4]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

[2  SZO  3.1]

vyjadřuje  hodnotící  soudy  o  aktu,  události,  jevu;  [4  WHO  2.2],

Ochrana  a  ochrana  přírody.

vysvětluje ,  na  čem  závisí  bezpečnost  na  ulici,  doma,  ve  škole;  
[2  WHO  2.4]

chápe  hodnotu  přírody  pro  život  člověka,  závislost  kvality  života  
člověka  na  životním  prostředí;  [1  PRO  3.2]

vhodně  používá  slova  zdvořilosti;  [2  
WHO  4.4]

Muž  mezi  muži
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zjišťuje  a  shromažďuje  informace  o  regionu  a  státu,  historických  
událostech,  slavných  lidech;  [2  GIO  3.1]

Historické  události.  Vynikající  historické  
postavy.  Řešení  situací  morální  volby.

Struktura  a  diverzita  rostlin.  Podmínky  
pro  pěstování  rostlin.  Divoká  a  domácí  
zvířata.  Pozorování  zvířat.

zachází  s  nimi;

rozlišuje  tvary  zemského  povrchu;  [2  PRO  
1.5]

projevuje  přátelský  přístup  k  lidem  jiných  národností,  k  jejich  
kulturám  a  zvykům  [2  GIO  5.1]

Roční  období  a  jejich  znamení.  Vlastnosti  
rostlinného  a  živočišného  života  v  různých  
ročních  obdobích.  Pozorování  denních  a  
sezónních  změn  v  přírodě.  Zachování.  
Spojení  člověka  a  přírody.  Červená  kniha  
Ukrajiny.

Člověk  a  svět

má  představu  o  tvaru  Země,  vlivu  Slunce  na  sezónní  jevy  v  přírodě,  příčiny  
změn  ročních  období;  [2  PRO  3.1]

poznává  přírodu  pomocí  různých  zdrojů  informací;  [2  PRO  2.1]

má  zájem  o  informace  o  jiných  zemích  a  národech;  [2  GIO  3.2]

uvádí  příklady  spojení  člověka  a  přírody;  [2  PRO  3.1]

Občanská  práva  a  povinnosti  jako  člen  
společnosti.  Znalost  vaší  země,  historie  a  
symbolů  státu.  Příspěvek  Ukrajinců  ke  
světovým  úspěchům.

hodnota.

neporušuje  práva  ostatních  dětí,  odhaluje  a  odsuzuje  činy,  které  urážejí  
nebo  ponižují  ostatní;  [2  GIO  6.2],  [2  GIO  6.3]

ptá  se  seniorů  na  minulost,  aktivně  se  účastní  společných  akcí  
celostátního  významu;  [2  GIO  7.1]

Člověk  a  příroda

Člověk  ve  společnosti

plní  badatelské  úkoly:  studuje  vlastnosti  vzduchu,  vody,  půdy,  hornin,  rostlin  
dané  oblasti;  měří  teplotu  vzduchu,  vody;  pozoruje  zvířata,  denní  a  sezónní  
změny  v  přírodě;  na  základě  výzkumu  identifikuje  podstatné  rysy  neživých  
a  živých  předmětů;  [2  PRO  1.4]

Tolerantní  přístup  k  rozmanitosti  
kultur  a  zvyků.  Příspěvek  Ukrajinců  ke  
světovým  úspěchům.

klasifikuje  podle  určitých  vlastností  rostlin  a  živočichů  dané  oblasti,  tělo  
neživé  přírody;  [2  PRO  4.3]

Umělá  těla  a  materiály,  jejich  vlastnosti.

[2  GIO  8.3]

Slavní  Ukrajinci.  Pozorování  v  prostředí.  
Organizace  výzkumu.

na  konkrétních  příkladech  dokazuje  důležitost  vztahů  a  
interakce  mezi  zeměmi ;  [2  GIO  3.2]

rozpozná  změny  v  živé  i  neživé  přírodě;  rostlinné  orgány;  zvířata  různých  
skupin;  [2  PRO  4.3]

Země  a  její  podoba.  Rotace  Země.  Rok.  
Měsíc.  Éra.  Vliv  Slunce  na  sezónní  jevy  v  
přírodě

uznává  státní  symboly  Ukrajiny,  s  úctou

má  představu  o  rozmanitosti  lidí  na  světě,  jmenuje  některé  země;  [2  
GIO  3.1]  si  uvědomuje  potřebu  tolerance  vůči  jiným  zemím  a  národům,  
má  zájem  o  relevantní  informace;  [2  WHO  2.2]

pojmenovává  roční  období  a  příslušné  měsíce,  jevy  v  živé  i  neživé  přírodě  
v  různých  ročních  obdobích,  podmínky  pěstování  rostlin;  [2  PRO  1.5]

aplikuje  poznatky  o  přírodě  ve  výchovných  a  životních  situacích;  [2  PRO  
3.1]

spolupracuje  ve  skupinách  k  dosažení  společných  cílů  [2  GIO  7.2]

Vzduch.  Voda.  Nádrže  rodné  země.  Formy  
zemského  povrchu.  Skály.  Půda,  její  vlastnosti  a

dodržuje  stanovená  pravidla  chování  v  době  státních  svátků,  
třídních,  školních  a  společenských  akcí  [2  GIO  2.3]

zaznamenává  výsledky  výzkumu  dostupnými  způsoby  a  vyvozuje  závěry;  [2  
PRO  1.5]

určuje  účel  studie,  volí  posloupnost  akcí  a  vybavení  pro  její  realizaci;  [2  
PRO  1.2]

Použití  umělých  materiálů  v  každodenním  
životě.  Vynálezy  lidstva  a  jejich  dopad  na  lidský  
život.
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přístup  k  informacím  (znalost  toho,  kde  hledat  a  jak  získat  informace);

Smyslem  výuky  informatiky  je  různorodý  rozvoj  osobnosti  dítěte  a  jeho  vidění  světa,  
formování  informatiky  a  dalších  klíčových  kompetencí  nezbytných  pro  její  život  a  další  
vzdělávání.

hodnocení  informací  podle  jejich  vlastností.

zpracování  informací;

Dosažení  tohoto  cíle  zahrnuje  následující  úkoly:

Počítačová  věda

Podle  výsledků  utváření  předmětové  kompetence  musí  absolvent  základní  školy  používat  
základní  znalosti  a  dovednosti

vysvětlující  poznámka

pro:

techniky  pro  řešení  vzdělávacích,  tvůrčích  a  praktických  problémů;

Program  je  postaven  lineárně  soustředně  (s  horizontálním  vybráním):

Výuka  informatiky

-  rozvoj  logického,  algoritmického,  kreativního  a  objektově  orientovaného  myšlení  studentů.

-  formování  představ  studentů  o  úloze  informačních  a  komunikačních  technologií  v  
životě  člověka;  -  formování  dovedností  popsat  objekty  reálné  a  virtuální  reality  různými  způsoby  

prezentace  informací;

-  formování  počátečních  dovedností  informační  činnosti,  zejména  schopnosti  zpracovávat  
textové  a  grafické  informace;

transformace  informací  z  jedné  formy  do  druhé;
tvorba  informačních  modelů;

-  formování  počáteční  zkušenosti  dětí  s  používáním  počítače

Programovací  
prostředí

+

Úrovně  učení

editor

+

Text  3.  
třídy

Počítačové  programy.  Nabídka  a  nástroje  
Objekt.  Vlastnosti  objektu

uzavírá:  příroda  potřebuje  ochranu;  [2  GIO  2.2]

+

+

+

uvádí  příklady  produktů,  které  člověku  pomáhají  v  běžném  
životě;

Informace.  Akce  s  informacemi

vypovídá  o  použití  materiálů  na  základě  jejich  vlastností;  [2  
PRO  3.4]

Prostředky  a  
předměty

výuka

+

se  aktivně  podílí  na  ekologických  aktivitách.  [2  PRO  3.4]

zejména  
vyhledávání  

informací  na  internetu
+

pomocí  různých  zdrojů  najde  informace  o  nejdůležitějších  
vynálezech  lidstva;  [2  PRO  2.1]

4.  třída

+

+

[2  PRO  3.3]

Grafický  
editor  2.  třídy

Počítačová  zařízení  pro  provádění  akcí  s  
informacemi

Sémantické  linie

+

+
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uvádí  příklady  informací  v  různých  formách:  text,  grafika,  
zvuk  atd.;  [2  IFO  1.1]

[2  IFO  1.1]

popisuje  předmět,  pojmenovává  jeho  vlastnosti  a  
jejich  významy;  [2  IFO  1.3]

[2  IFO  1.1]

a

[2  IFO  3.1]

pozoruje  předměty,  identifikuje  společné  a  charakteristické  
rysy /  vlastnosti;  [2  IFO  1.3]

využívá  sítě  pro  informace  a  komunikaci  pod  
dohledem  dospělých;  [2  IFO  3.3]

[2  IFO  1.1]

Informace.  Akce  s  informacemi

Obsah  školení

informace.

Student:

hodnotí  výsledky  svých  studijních  úspěchů  [2  IFO  2.2]

rozlišuje  pravdivé  a  nepravdivé  informace,  
domněnky  a  fantazie;

Počítačová  technika  jako  
prostředek  jednání  s  informacemi.

pojmenovává  smyslové  orgány,  kterými  člověk  
přijímá  informace  z  okolí;  [2  IFO  1.1]

vysvětluje,  proč  a  jak  chránit  sebe  a  digitální  zařízení;  
[2  IFO  4.1]

prezentace.

Vytváření  
jednoduchých  geometrických  
modelů  objektů  pomocí  popisu  
jejich  vlastností.  Změna  hodnot  
vlastností  objektu  (barva  obrysu,  
barva  pozadí,  tvar  objektu)

uvádí  příklady  důležitosti  informací  pro  ně  samotné  Typy  informací  prostřednictvím  osobních;

svět

používá  digitální  zařízení  v  blízkém  prostředí;

porovnává  objekty  podle  hodnot  vlastností;  [2  IFO  1.3]

vysvětluje  význam  informací  pro  život  člověka,  Okolí  uvádí  příklady  z  
vlastní  zkušenosti;  [2  IFO  1.1]

uvádí  příklady  technických  prostředků,  které  pomáhají  
přenášet  informace,  šířit  informace;

hodnotí  výsledky  svých  studijních  úspěchů  [2  IFO  2.2]

pojmenovává  předměty  okolního  světa,  vlastnosti  
konkrétních  předmětů  a  hodnotu  vlastností;  [2  IFO  1.3]

Očekávané  výsledky  učení  žáků

[2  IFO  1.4]

chápe ,  že  počítače  a  další  počítačová  zařízení  jsou  
nástroje  pro  provádění  akcí  s  informacemi;

Objekt.  Vlastnosti  objektu

Počítačová  zařízení  pro  provádění  akcí  s  informacemi

vyhledává  pomoc  v  případě  problémů  a  poruch  počítače;  [2  
IFO  3.2]

2.  stupeň

Použitý  software:  grafický  editor  (offline  a  online  verze),  včetně  
grafického  editoru  Scratch

Algoritmy

+

+

Vytváření  informačních  modelů.  Změna  
připravena.  Použitím.

+

+

+

+
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Výběr  barevného  schématu  obrázku
[2  IFO  2.4]

nachází  příklady  opakování  a  sledu  úkonů  v  každodenních  
činnostech,  blízkých  okolí;  [2  IFO  2.1]

Nástroje  grafického  editoru  
a  jejich  nastavení.

Vytváření  informačních  modelů.  Změna  připravena.  Použitím

vytváří  na  vzorku  nenáročné  kresby;  [2  IFO  2.4]

[2  IFO  1.3]

Lineární  algoritmy

Kompilace  vlastních  grafických  
algoritmů

dokončí  práci  s  programem;

plní  úkoly  malby  nebo  přemalování  kreseb;  [2  IFO  2.4]

vybírá  a  přenáší  fragmenty  obrazu;  [2  IFO  2.4]

pojmenovává  kreslicí  nástroje  v  grafickém  editoru;  
[2  IFO  2.4]

vysvětluje  výběr  barev;  [2  IFO  2.4]

Nabídka  počítačových  
programů.  Přehled  různých  
příkladů  menu.  Počítačové  
softwarové  nástroje.

snímky.

Jednoduché  a  složité  dějové  
geometrické  problémy.

uvádí  příklady  objektů,  které  odpovídají  zadanému

Uložit  obrázky
je  schopen  změnit  barvu  obrysu  nebo  pozadí  objektu  
výběrem  barvy  jiného  objektu  jako  vzorku  pomocí  
příslušných  nástrojů  grafického  editoru;

hodnotí  výsledky  svých  studijních  úspěchů  [2  IFO  2.2]

vytváří  vizuální  odpověď  na  jednoduché  i  složité  
geometrické  problémy;

najde  chyby  v  algoritmech;

vytváří  obrazy  objektů  skládajících  se  z  
geometrických  tvarů  a  mění  hodnoty  vlastností;

kombinuje  objekty  podle  jejich  vlastností  nebo  hodnot  Přenos  fragmentů  vlastností;

reprodukuje  posloupnost  objektů  s  daným  
vzorem;  [2  IFO  2.1]

Vytvářejte  a  upravujte  
jednoduché  kresby.

Student:

určí  výsledek  lineárního  algoritmu  pro  konstrukci  
jednoduchého  geometrického  obrazu;

Grafický  editor.
zvolí  kreslící  nástroj  k  dosažení  konkrétního  
výsledku;

hodnotí  výsledky  svých  studijních  úspěchů  [2  IFO  2.2]

určuje  pravidelnost  předmětů;

Vytváření  výkresů  podle  
předem  připravených  algoritmů

Počítačové  programy.  Menu  a  nástroje

[2  IFO  2.4]

nabízí  vlastní  řešení  barevných  výkresů;  [2  IFO  2.4]

vytváří  grafické  odpovědi  na  vzdělávací  úkoly;  [2  IFO  2.4]
Kopírování  fragmentů  
obrázku.

[2  IFO  2.2]

[2  IFO  2.2]

vlastnosti

[2  IFO  2.4]

spouští  známé  programy;  [2  IFO  2.4]

[2  IFO  2.4]

Výběr  a  organizace  dat  na  
určitém  základě.

[2  IFO  1.3]

hodnotí  výsledky  svých  studijních  úspěchů  [2  IFO  2.2]

určuje  posloupnost  kroků  pro  účinkující;  [2  IFO  2.1]
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nabízí  vlastní  algoritmy  pro  vytváření  jednoduchých  
geometrických  obrazů;  [2  IFO  2.4]
hodnotí  výsledky  svých  studijních  úspěchů  [2  IFO  2.2]

vytvoří  výkres  podle  lineárního  algoritmu;  [2  IFO  2.4]

Další  témata:  online  grafické  editory,  úpravy  obrázků  pomocí  softwaru  pro  chytré  telefony.

Dosažení  tohoto  cíle  zahrnuje  následující  úkoly:

-  získávání  zkušeností  s  postupnou  tvorbou  užitných  a  estetických  produktů  v

Realizace  účelu  a  cílů  předmětu  probíhá  v  následujících  obsahových  liniích:  
"Informační  a  komunikační  prostředí",  "Prostředí  designu",  "Prostředí  technologií",  
"Socializační  prostředí".

Obsahová  řada  „Informační  a  komunikační  prostředí“  pokrývá  studium  harmonické  
kombinace  funkčnosti  a  estetiky  v  produktech;  vyhledávání  a  zpracování  tematických  
informací  v  interakci  s  ostatními;  výzkum  přírodních,  umělých  a  syntetických  materiálů;  
rozlišování  a  čtení  grafických  obrázků;  navrhování  výrobků  z  hotových  dílů.

-  formování  zvídavosti,  holistického  pohledu  na  hmotnou  a  nehmotnou  produkci;

Obsah  technologického  vzdělávání  je  realizován  prostřednictvím  integrovaného  kurzu  
„Design  a  technologie“.

-  formování  pracovní  kultury,  chuť  zlepšovat  proces  a
výsledky  projekční  a  technologické  činnosti,  jejich  životní  prostor.

Účelem  výuky  designu  a  techniky  je  rozvoj  osobnosti  dítěte  prostřednictvím  
předmětově  transformujících  činností,  utváření  klíčových  a  projektově  technologických  
kompetencí  nezbytných  pro  řešení  životních  problémů  v  interakci  s  ostatními,  kulturní  a  
národní  sebevyjádření.

partnerství:  od  nápadu  až  po  jeho  realizaci  v  materiálech;

Design  a  technologie
vysvětlující  poznámka

-  rozvoj  dovedností  racionálního  využívání  materiálů,  bezpečné  aplikace  tradičních  i  
moderních  technologií;

-  výchova  estetického  a  hodnotového  vztahu  k  ukrajinským  tradicím
lidé  v  dělnickém,  dekorativním  a  užitém  umění;

Obsahová  linie  "Design  Environment"  je  zaměřena  na  realizaci  tvůrčího  potenciálu  
studentů,  vytváření  podmínek  pro  produkci  nápadů,  výběr  osobně  atraktivních  předmětů  
práce;  design  -  modelování  a  design;  provádění  základních  grafických  obrazů;  výběr  
materiálů  podle  jejich  vlastností;  čtení  instrukčních  karet  s  obrázky  pro  postupnou  výrobu  
produktu.

Obsahová  řada  „Prostředí  techniky“  zahrnuje  utváření  dovedností  na  pracovišti,  
bezpečnou  práci  s  ručními  nástroji  a  zařízeními;  fázová  výroba  produktů  s  využitím  
tradičních  i  moderních  technologií;  racionální  využití  materiálů.

Technologické  vzdělání
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Vzdělávací  materiál  je  postaven  na  aktuálních  vzdělávacích  tématech,  
řešení  životních  problémů,  navazování  vztahů  s  jinými  vzdělávacími  obory.  
Rozložení  vyučovacích  hodin  podle  témat,  výběr  předmětů  práce  si  učitel  určuje  
samostatně  s  přihlédnutím  k  podmínkám  studia  a  pedagogické  účelnosti.

Předpokladem  pro  výuku  je  výroba  užitných  a  estetických  výrobků  –  
individuálně,  ve  dvojicích  nebo  ve  skupinách,  hodnocení  a  prezentace  výsledků  
učení.  Důraz  je  kladen  na  organizaci  pracoviště,  vnitřní  předpisy,  BOZP.

Obsahová  linie  „Socializační  prostředí“  je  zaměřena  na  formování  schopnosti  
hodnotit  a  prezentovat  výsledky  projektových  a  technologických  činností,  diskutovat  
o  nich  s  ostatními;  efektivně  využívat  vytvořené  produkty;  zapojit  se  do  charitativních  
aktivit;  vykonávat  pracovní  úkony  v  každodenním  životě  pro  sebeobsluhu  a  kvalitní  
uspořádání  obytného  prostoru.

1.  stupeň

vysvětluje  účelnost  použití  recyklovaných  materiálů  pro  
zachování  přírodních  zdrojů  (vodních  ploch,  lesů,  zvířat,  
nerostů  atd.);  [1  THEO  3.2]

rozlišuje  výrobky  dekorativního  a  užitého  umění;  [1  THEO  
2.2]

okraj.

Druhy  materiálů  (papír,  lepenka,  
plastelína,  polymerová  hmota,  
slané  těsto,  nit,  drát,  plast  atd.).

Pravidla  vnitřního  
pořádku,  bezpečnosti  práce  a  
hygienických  norem  při  
vyučování.  Organizace  pracoviště.  
Materiály,  nástroje  a  příslušenství.  
Výrobky  z  přírodních  materiálů.

popisuje  příklady  produktů  z  různých  zdrojů  informací  
(učebnice,  fotografie,  katalogy,  manuály,  internetové  
zdroje,  muzea,  filmy,  kreslené  filmy  atd.);  [1  THEO  2.2]

vysvětluje  funkční  a  estetickou  hodnotu  produktu  zvoleného  
pro  návrh  a  výrobu;  [1  THEO  1.1]
uvažuje  modely  podobné  vybranému  produktu  (analogové  
modely);  [1  THEO  1.4]

při  vyučování  dodržuje  pravidla  vnitřních  předpisů,  
bezpečnost  práce  a  hygienické  normy;  [1  THEO  4.3]

skládá  ploché  a  prostorové  geometrické  tvary,  výrobky  z  
detailů  projektantů  nebo  jiné  hotové  prvky  (architektonické  
konstrukce,  vozidla,  díla  atd.)  za  pomoci  dospělých,  jednotlivě,  
ve  dvojicích  nebo  ve  skupinách  [1  TEO  1.4]

vyrábí  produkty  z  přírodních  materiálů  po  etapách  na  
základě  obrázků  nebo  kreativních  nápadů  s  pomocí  dospělých;  
[1  THEO  1.4]

Obsah  vzdělávání

práce;  [1  THEO  1.1] Rozumná  volba  předmětu  
přiměřeně  vybere  předmět  práce  z  těch  navržených  z  díla  pro  jeho  návrh  a  s  pomocí  učitele;  [1  THEO  1.1]

rozlišuje  hlavní  kreslicí  nástroje,  čáry,  typy  grafických  
obrázků;  [1  THEO  1.2]

pozoruje  přírodní  objekty;  [1  TEO  1.3]  Přírodní  prostředí  Ukrajiny.  sbírá  a  obstarává  přírodní  
materiály;  [1  THEO  1,3;  3.1]

Prvky  grafické  gramotnosti.  
Typy  konstruktérů,  tréninkové  sady  
(LEGO,  mozaika,  konstruktor  
dřevěný,  kovový,  magnetický,  
banchem  atd.)  Projekční  prostředí

vytváří  nápady  pro  výběr  osobně  atraktivního  předmětu.

Přírodní  materiály  domorodce  
organizuje  pracoviště;  [1  THEO  4.2]

čte  základní  grafické  obrázky;  [1  THEO  1.2]

vyrábí  výrobek  za  použití  dekorativních  uměleckých  
technologií;  [1  THEO  2.1]
pojmenovává  a  diskutuje  ve  skupině  o  materiálech,  
užitnosti  a  estetické  hodnotě  různých  výrobků;  [1  THEO  
1,1;  1.3]  rozpoznává  materiály  pro  modelování,  navrhování  a  
výrobu  výrobků  vizuálně  a  hmatem;  [1  THEO  1.3]

Příklady  dekorativních  výrobků

Výroba.

užité  umění  (vyšívání,  
keramika,  tkaní,  řezbářství,  
velikonoční  malba,  nášivka,  výšivka  
aj.).  Prameny

Očekávané  výsledky  učení  studentů  
Informační  a  komunikační  

prostředí
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vytváří  krok  za  krokem  užitečný  a  estetický  produkt  
podle  určité  sekvence  samostatně  nebo  s  pomocí  
dospělých;  [1  THEO  2.2]

prezentuje  výsledky  vlastní  nebo  kolektivní  projektově-
technologické  činnosti,  diskutuje  o  nich  s  ostatními;  [1  THEO  
1.5]

Prezentovatelnost  a  reklama.

Technologické  prostředí

Designový  design  -

vysvětluje  užitečnost  a  estetiku  vytvořeného  produktu;

Svět  profesí.

používá  jednodílné  spoje  (lepení,  lepení /  
plastelína,  hlína /  atd.);  [1  THEO  2.1]

vykonává  pracovní  činnosti  v  každodenním  životě:  stará  se  o  
oblečení  a  obuv  (šátky,  opasky,  tkaničky  atd.);  [1  THEO  4,1;  4.2]

Racionální  značení  a  
zpracování  materiálů

racionálně  využívá  materiály  (papír,  karton,  plastelínu,  
polymerovou  hmotu,  slané  těsto,  nitě,  drát,  plast  atd.),  
včetně  sekundárních  s  pomocí  dospělých  [1  Studie  
proveditelnosti  3.1;  3.2]

podle  potřeby  opravuje  jednoduchá  poškození  knih  a  hraček;  [1  
THEO  4,1;  4,2;  4.3]

rozlišuje  tradiční  a  moderní  technologie  výroby  výrobků  
(aplikace,  modelování,  velikonoční  malování,  quilling  atd.);  
[1  THEO  2.1]

označuje  čáry  na  papíře  a  kartonu;  [1  THEO  1.4]

označí  detaily  na  materiálu  pomocí  šablon  nebo  šablon  a  
vyřeže  je;  [1  THEO  2.1]

zapojuje  se  spolu  s  rodiči  do  charitativních  aktivit  ve  skupinách  
s  vytvořenými  produkty,  zejména  pro  ukrajinské  vojáky;  [1  THEO  
2,1;  4.1]

vysvětlí  způsoby  a  druhy  dokončování  vlastního  
výrobku  (stuhy,  stuha,  krajka,  volánky,  knoflíky,  korálky  
atd.);  [1  THEO  1,3;  1.4]

Grafické  obrazy  pro  fázovou  
výrobu  plochých  a  trojrozměrných  
výrobků

[1  THEO  1,1;  1,5]

modelování  a  design,

Samoobsluha  domácnosti

pracuje  s  ručními  nástroji  a  zařízeními,  dodržuje  bezpečné  
pracovní  postupy  a  hygienické  normy;  [1  THEO  2.1]

čte  grafické  obrázky  pro  postupnou  výrobu  produktu  za  
pomoci  dospělých  [1  TEO  1.2]

Prostředí  socializace

podává  jednoduchá  jídla  (čaj,  chlebíčky,  koláče  atd.)  
příkladně  as  pomocí  dospělých  nebo  společně  se  staršími  
studenty  [1  TEO  4.1;  4,2;  4.3]

Aktivity  ve  skupinách  a  
prostředí.  Charitativní  
aktivity  pro  uspokojování  
potřeb  druhých.

vybírá  materiály  pro  modelování,  design  a  výrobu  výrobků  
včetně  sekundárních  (přírodních,  umělých  a  syntetických);  
[1  THEO  1,3;  3.1]

zdobí  detaily  produktu  pomocí  tradičních  a  moderních  
technologií;  [1  THEO  1,4;  2.2]

vysvětluje  pravidla  péče  o  domácí  mazlíčky,  rostliny  
a  pečuje  o  potřeby;  [1  THEO  4.1]

Společenská  hodnota  
individuálního  nebo  kolektivního  
projektu.

popíše  ústně  model  navrženého  výrobku;  [1  THEO  1.4]

motivuje  potřebu  vyrábět  dárky,  pomáhat  druhým;  [1  THEO  
1,5;  4.1]  rozlišuje  profese  dospělých  v  rodině  a  rodinu  v  
oblasti  hmotné  a  nehmotné  výroby;  [1  THEO  4.1]

umístí  části  výrobku  na  rovinu;  [1  THEO  2.1]

Ruční  nářadí  a  
příslušenství,  organizéry.  
Výroba  produktu  podle  
instrukčních  karet  s  grafickými  
obrázky.  Technologické  operace  
s  materiály  (ohýbání,  skládání,  
kroucení,  trhání,  ohýbání,  
stříhání,  lepení,  vazba,  
modelování  atd.).

zejména  s  použitím  
modelových  materiálů  (karton,  
pěna  atd.).
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2.  stupeň

vytváří  krok  za  krokem  kompozice  a  produkty  z  přírodních  
materiálů  podle  obrázků,  vzorků  nebo  vlastního  návrhu;  [2  
THEO  1,1;  1.4]

Designové  prostředí

vysvětluje  určitou  sekvenci  výroby  navrženého  
produktu  podle  obrázků  [2  Studie  proveditelnosti  1.1;  2.2]

Návrh  technologie  výroby  
produktu  krok  za  krokem

fantazírování.

předvídá ,  jaký  by  měl  být  produkt,  jeho  funkční  a  
estetickou  hodnotu;  [2  THEO  1,1;  1.4]

argumentuje  proveditelností  použití  druhotných  materiálů  k  
ochraně  životního  prostředí;  [2  THEO  3.2]

Pravidla  vnitřních  
předpisů,  bezpečnost  práce  a  
hygienické  normy.  Organizace  
pracoviště.  Nástroje  a  
příslušenství.  Analogové  modely.

projevuje  citový  a  hodnotový  vztah  k  výrobkům  
dekorativního  a  užitého  umění;  [2  THEO  2.2]

Výběr  předmětu  práce  pro  něj  
hodnotí  designové  nápady  -  jejich  vlastní  i  jiné;  [2  THEO  1.1]

vybírá  materiály  pro  výrobu  produktu,  využívá  druhotné  
materiály;  [2  THEO  1.3]

rozlišuje  druhy  materiálů  a  pojmenovává  oblasti  jejich  použití;  [2  
THEO  1.3]

vysvětluje  výběr  osobně  atraktivního  předmětu  
práce,  odpovídá  na  otázky  dospělých;  [2  THEO  1,1;  2.2]

porovnává  přírodní  a  člověkem  vytvořené  formy;  [2  THEO  1,4;  2.2]

Návrháři,  školicí  sady  s  grafickými  
obrázky,  instruktážní  karty

modelování  a  design,  zejména  s  
použitím  modelářských  materiálů  
(karton,  molitan  atd.).

porovnává  tradiční  a  moderní  výrobky  dekorativního  
užitého  umění  podle  materiálů,  technik,  funkčních  
a  estetických  vlastností;  [2  THEO  2.2]

vytváří  nápady  pro  výběr  předmětu  práce  a  diskutuje  je  s  Identifikací  problémů.

zkoumá  přírodní  materiály  podle  tvaru,  barvy,  přírodního  a  umělého  prostředí.  vlastnosti  (vizuálně,  
dotykem);  [2  THEO  1.3]

popisuje  model  vašeho  produktu;  [2  THEO  1.4]

modeluje  výrobek  z  detailů  designéra  na  grafických  obrázcích  
nebo  vlastním  návrhu  (individuálně,  ve  dvojicích  nebo  ve  skupinách)  [2  
Studie  proveditelnosti  1.4]

porovnává  modely  podobné  vybranému  produktu  (analogové  modely);  
[2  THEO  1.4]

Charakteristika  tradičních  i  
moderních  výrobků  
dekorativního  užitého  umění,  
seznámení  s  lidovými  řemeslníky  
regionu  (skutečné  i  virtuální).

při  vyučování  dodržuje  pravidla  vnitřních  předpisů,  
bezpečnost  práce  a  hygienické  normy;  [2  THEO  4.3]

Pozorování,  napodobování,  
organizuje  pracoviště;  [2  THEO  4.2]

zkoumá  vlastnosti  materiálů  vizuálně  a  hmatem;  [2  THEO  
1.3]

zvažuje  plán  realizace  záměru  v  materiálu;  [2  THEO  1,1;  2.2]

Obsah  vzdělávání

Materiály.

vyrábí  výrobek  za  použití  dekorativních  uměleckých  
technologií;  [1  THEO  2,1;  2.2]

design  a  výroba.

využívá  tradiční  i  moderní  technologie  výroby  produktů  
(kombinovaná  aplikace,  origami,  kirigami,  quilling,  vytynanka  
atd.);  [2  THEO  2.2]

Grafické  obrazy  pro  
sekvenční  výrobu  plochých  
a  trojrozměrných  výrobků.

rozlišuje  hlavní  druhy  lidových  dekorativních  vzorů,  ornamentů;  
[2  THEO  2.2]

ostatní;  [2  THEO  1.1]

Očekávané  výsledky  učení  studentů  
Informační  a  komunikační  

prostředí

vysvětlí  způsoby  a  druhy  dokončování  vlastního  
výrobku  (stuhy,  stuha,  krajka,  volánky,  knoflíky,  korálky  
atd.);  [2  THEO  1,4;  1.3]

Design  -

modeluje  produkt  s  prvky  fantazírování;  [2  THEO  1.4]

Vlastnosti  materiálů  (přírodní  
materiály,  papír,  lepenka,  plastelína,  
polymerová  hmota,  slané  těsto,  
tkaniny,  nitě,  šňůry,  drát,  plast,  
pěna  atd.).
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racionálně  využívá  materiály,  včetně  sekundárních  [2  Studie  
proveditelnosti  3.1;  3.2]

Technologické  prostředí

vyhodnocuje  a  prezentuje  výsledky  vlastní  projektové  
a  technologické  činnosti;  [2  THEO  1.5]

[2  THEO  4.1]
provádí  pracovní  úkony  v  každodenním  životě:  drobné  
opravy,  péče  o  oblečení,  obuv,  hygienické  prostředky  (úklid,  úklid,  
přišívání  knoflíku  atd.);  [2  THEO  4,1;  4,2;  4.3]

pracuje  s  ručními  nástroji  a  zařízeními,  dodržuje  bezpečné  
pracovní  postupy  a  hygienické  normy;  [2  THEO  2,1;  4.3]

vyrábí  produkt  ve  fázích  v  určitém  pořadí;  [2  THEO  2.2]

Racionální  využití  materiálů

Ruční  nářadí  a  
příslušenství.

Prezentovatelnost  a  reklama.

motivuje  potřebu  vyrábět  dárky,  pomáhat  druhým,  pečovat  
o  životní  prostředí;  [2  THEO  1,5;  4.1]

Výroba  produktu  na  
grafických  obrázcích.  
Technologické  operace  s  
materiály  (ohýbání,  skládání,  
kroucení,  trhání,  ohýbání,  
stříhání,  lepení,  vazba,  modelování  
atd.).

vyjadřuje  citový  a  hodnotový  postoj  k  povoláním  
dospělých  v  rodině  a  rodině  svých  přátel,  spolužáků;

Samoobsluha  domácnosti

diskutuje  o  výsledcích  s  ostatními;  [2  THEO  1.5]

spojuje  díly  a  zdobí  je  pomocí  tradičních  i  moderních  
technologií;  [2  THEO  2.1]

Charitativní  a  environmentální  
aktivity  ve  skupinách  a  prostředí.

Svět  sociálních  profesí.

dodržuje  pořadí  výroby  produktu  s  pomocí  učitele;  [2  
THEO  2.2]

spojuje  charitativní  aktivity  ve  skupinách  s  ručně  vyráběnými  
výrobky;  [2  THEO  2,1;  4.1]

Prostředí  socializace

označuje  čáry  na  papíře  a  kartonu;  [2  THEO  2.1]

dokládá  společenskou,  funkční  a  estetickou  hodnotu  
vytvořeného  produktu;  [2  THEO  1.5]

opravuje  v  případě  potřeby  jednoduché  poškození  knih,  hraček,  
školních  pomůcek  apod.;  [2  THEO  4,1;  4,2;  4.3]  připravuje  a  podává  
jednoduchá  jídla  názorným  příkladem  s  pomocí  dospělých  
nebo  společně  se  staršími  studenty,  dodržuje  kulturu  chování  u  
stolu,  pohostinně  se  chová  k  rodičům,  přátelům  atd.  [2  TEO  4.1;  
4,2;  4.3]

Hodnota  projektu  pro  sociální  sféru.

označuje  detaily  na  materiálu  pomocí  šablon  nebo  šablon;  [2  
THEO  2.1]

vysvětlující  poznámka

-  rozvoj  smyslové  sféry  žáků,  jejich  získávání  prožitku  emocionálních  a  estetických  
zážitků;  -  probuzení  zájmu  o  poznávání  děl  různých  umění;  podpora  hrdosti  na  úspěchy  

původního  umění  a  respektu  k  práci  jiných  etnických  skupin  a  národů;

Umění
Výtvarná  výchova

Účelem  výuky  umění  ve  škole  je  komplexní  umělecký  a  estetický  rozvoj  osobnosti  
dítěte,  rozvoj  kulturních  hodnot  v  procesu  poznávání  umění;  podpora  úcty  k  domácímu  a  
zahraničnímu  uměleckému  dědictví;  formování  klíčových,  uměleckých  předmětových  a  
mezioborových  kompetencí  nezbytných  pro  umělecké  a  tvůrčí  sebevyjádření  v  osobním  i  
veřejném  životě.

Dosažení  tohoto  cíle  zahrnuje  následující  úkoly:

Machine Translated by Google



51

mezi  uměním  a  environmentálními  jevy;  
-  Dosažení  povědomí  o  významu  umění  v  životě  člověka;

Obsahová  linie  „Umělecká  a  tvůrčí  činnost“  má  za  cíl  rozvíjet  kreativitu  a  umělecké  
schopnosti  studentů  praktickým  rozvojem  základů  výtvarného  jazyka  různých  umění  a  metod  
uměleckého  a  tvůrčího  sebevyjádření.  Tato  sémantická  linie  je  realizována  prostřednictvím  
utváření  schopnosti  studentů  používat  různé  výrazové  prostředky  tvorby  uměleckých  obrazů,  
improvizace  a  estetické  proměny  prostředí.

-  formování  dovedností  uměleckého  vnímání,  analýzy  uměleckého  jazyka  a  hodnocení  
uměleckých  děl  podle  věkových  možností  s  využitím  umělecké  terminologie;

Obsahová  řada  „Vnímání  a  interpretace  umění“  je  zaměřena  na  poznávání  hodnot,  
které  odrážejí  umělecká  díla.  Jeho  realizace  zahrnuje  rozvoj  emocionální  sféry  studentů,  
obohacení  estetické  zkušenosti,  formování  jejich  schopnosti  umění  vnímat,  analyzovat,  
interpretovat,  hodnotit,  projevovat  k  němu  citový  a  hodnotový  postoj.

-  výchova  kultury  publikum-posluchač;  -  
formování  schopnosti  objektivně  posuzovat  tvůrčí  úspěchy  své  i  ostatních.

umění,  komunikace  s  ostatními  v  umění;
-  osvojení  metod  umělecké  a  tvůrčí  činnosti  v  různých  podobách

Realizace  obsahové  linie  „Komunikace  uměním“  je  zaměřena  na  socializaci  studentů  
prostřednictvím  umění,  jejich  uvědomění  si  svého  „já“ (jejich  uměleckých  výkonů  a  
příležitostí).  Obsahová  linie  zahrnuje  utváření  schopnosti  studentů  prezentovat  sebe  a  své  
úspěchy,  kriticky  je  hodnotit,  interagovat  s  ostatními  prostřednictvím  umění  v  prostředí,  
včetně  různých  kulturních  a  uměleckých  akcí,  diskusí  apod.,  stejně  jako  představy  o  
způsobech  a  prostředcích.  regulovat  svůj  emocionální  stav  prostřednictvím  umění.

-  formování  základních  dovedností  aplikace  digitálních  technologií  v  umělecké  
tvořivosti  a  prezentaci  úspěchů;

Zvládnutí  výtvarné  výchovy  na  základní  škole  je  založeno  na  principech  kompetenčních,  
osobnostně  orientovaných,  aktivitních,  herních  a  integrativních  přístupů.  Umění  přispívá  
k  utváření  klíčových  kompetencí,  zejména  v  procesu:

Realizace  vytyčených  cílů  a  záměrů  se  uskutečňuje  v  obsahových  liniích:  „umělecké  a  
tvůrčí  činnosti“,  „vnímání  a  interpretace  umění“,  „komunikace  prostřednictvím  umění“,  
které  nastiňují  jeden  z  modelů  dosahování  společných  cílů  výchovy  a  vzdělávání.  odhalit  
hlavní  poslání  všeobecného  uměleckého  vzdělávání.

·  Ústní  vyjádření  svých  dojmů  z  umění;  komentováním  dospělého  a  
hodnocením  vlastní  umělecké  a  tvůrčí  činnosti  (plynulost  ve  státním  jazyce /  schopnost  
komunikace  v  rodném  jazyce).

-  rozvoj  uměleckých  schopností,  schopnosti  vyjadřovat  se  a  zvládat  vlastní  emocionální  
stavy  prostřednictvím  umění  a  různých  druhů  umělecké  tvořivosti;  -  formování  schopnosti  
vytvářet  asociace  mezi  uměními;

•
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samostatné  (nebo  s  pomocí  dospělé  osoby)  využívání  informačních  
technologií  k  získávání  uměleckých  informací,  umělecká  tvorba  (informační  a  
komunikační  kompetence);

•  projevy  tvůrčí  iniciativy  a  snahy  o  její  realizaci,  zejména  realizací  praktických  
uměleckých  a  tvůrčích  činností  (individuálních  i  kolektivních);  prezentace  
výsledků  vlastních  uměleckých  výkonů  (podnikatelská  a  finanční  gramotnost);

•  formování  schopnosti  určovat  vlastní  umělecké  zájmy,  úspěchy  a  potřeby;  chuť  
využít  svůj  čas  k  učení,  vnímání,  tvorbě  umění  (celoživotní  vzdělávání);

pozorování,  výzkum  a  reprodukce  životního  prostředí  a  přírodních  
jevů  pomocí  umění  (kompetence  v  oblasti  přírodních  věd,  inženýrství  a  techniky,  
environmentální  kompetence);

provádění  základních  výpočtů  (např.  stanovení  proporcí,  určení  
metru,  záznam  rytmu  atd.)  (matematická  kompetence).

postoj  k  umění  různých  národů  (kulturní  kompetence)

Obor  uměleckého  vzdělávání  lze  realizovat  prostřednictvím  integrovaných  
kurzů  nebo  předmětů  v  určitých  uměních:  např.  hudba,  výtvarné  umění  atd.  za  
předpokladu,  že  všechny  očekávané  výsledky  odvětví  jsou  realizovány  během  cyklu  
učení.

•  zvládnutí  lidových  tradic,  umění  rodné  země;  tolerantní

1.  stupeň

•  identifikace  touhy  realizovat  nové  nápady  (inovace).

•  spolupráce  s  ostatními,  včetně  účasti  na  uměleckých  akcích,  zdobení  
prostředí  pro  přátele  a  sousedy;  projevení  odpovědnosti  za  osobní  a  kolektivní  
výsledky;  užívání  umění  pro  potěšení  (ovlivňování  vlastního  citového  
rozpoložení)  (občanské  a  sociální  kompetence  související  s  myšlenkami  demokracie,  spravedlnosti,  rovnosti,  lidských  
práv,  prosperity  a  zdravého  životního  stylu,  s  vědomím  rovných  práv  a  příležitostí);

•

hraje  písně  „v  rolích“,  reprodukuje  obraz  výrazů  
obličeje,  plastické  pohyby;  [1  MIO  1,1];  [1MIO  1,2];  [1  MIO  2.1];

Umělecká  a  tvůrčí  činnost

Hra  na  hudební  nástroje  
(trojúhelníky,  tamburíny,  buben,  flétna,  
xylofon  atd.):  vytvoření  základního  
rytmického  doprovodu

reprodukuje  jednoduché  rytmické  sekvence  (vytvořené  
z  poloviční,  čtvrtinové  a  osminové  doby  trvání);  [1  MIO  1,1];

•

Očekávané  výsledky  učení  žáků

vybírá  zabarvení  nástroje  (trojúhelníky,  tamburíny,  
buben,  flétna,  xylofon  atd.),  aby  zprostředkoval  vhodný  
obraz;  [1  MIO  1,1];  [1  MIO  1,2];

zpívá  vokální  cvičení,  dětské  písně  (včetně  
hudebního  folklóru)  v  odpovídající  náladě,  charakteru;  
[1  MIO  1,1];  dodržuje  pravidla  zpěvu  (držení  těla,  dýchání)  [1  MIO  3.1];

Inscenace  písní,  tvorba  
divadelních  obrazů.

•

vytváří  elementární  rytmický  doprovod  k  písni;  [1  MIO  
1,1];  [1  MIO  1,2];

Zpěv.  Improvizace  hlasové,  plastické,  na  
hudební  nástroje.  Reprodukce  pohybů  
postavy,  tempa,  rytmu  hudby.

Obsah  školení
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míchá  barvy  pro  získání  nových  barev  [1MIO  1.1];  získá  syté  a  
nenasycené  odstíny  zředěním  barvy  vodou  [1MIO1,1];

cvičení  na  intonaci  řeči,  srozumitelnost  dikce,  výraznou  mimiku  a  
gesta,  vtělená  do  různých  postav;  [1  MIO1,1];  [1MIO  3,3];

Vytváření  obrázků  pomocí  grafických  
materiálů,  barev.  Elementární  uspořádání  
kompozičních  prvků  (rovinné,  trojrozměrné ).

Využití  výtvarných  aktivit  k  
uspokojení  a  zlepšení  emočního  
stavu.  Inscenace  (hraní  jednoduchých  
rolí),  etudy-imitace.

vytváří  elementární  vzor  stuhy,  jednoduché  dekorativní  malby;  
[1MIO  1,2];

rozumí  pravidlům  chování  v  divadle;  [1  MIO3,3];

zdobí  (s  pomocí  dospělého)  prostředí,  ve  kterém  žije  a  studuje;  [1  MIO  
1.3]

Práce  s  přírodními  materiály.

Improvizace  pomocí  pantomimy  
(mimika,  gesta).

zkoumá  a  objevuje  zajímavé,  neobvyklé  v  prostředí;  [1  MIO  1.3]

vymýšlí  obrazy  a  vytváří  je  známými  výtvarnými  prostředky;  
[1MIO  1,2];

K  vytvoření  vizuálních  obrazů  použijte  
různé  linie,  skvrny,  tvary,  barvy  a  jejich  
odstíny.

práce  (střihy,  návrhy)  s  papírem,  s  přírodním  materiálem;  [1  
MIO  1,2];

provádí  umělecká  díla  (zpívá,  maluje,  tančí,  recituje  atd.),  která  se  
vám  líbí;  [1MIO  3.4]

umístí  obrázek  proporcionálně  pomocí  celé  roviny  listu;  [1  MIO  
1,1];  [1MIO  1,2];

Dodržování  pravidel  čistoty  a  
bezpečnosti.

Zdobení  místa,  kde  studujete,

hraje  v  souboru  jednoduché  skladby  (trojúhelníky,  tamburíny,  
buben,  flétna  (při  dodržení  hygieny),  xylofon  aj.);  [1  MIO  1,1];  [1  
MIO  1,2];  improvizuje  s  hlasem  (hudební,  intonace  řeči),  na  hudební  
nástroje;  [1MIO  1,2];

používá  barvy  (akvarel,  kvaš),  tužky  (barevné,  voskové),  
plastelínu,  fixy,  paletu,  štětce,  stohy,  nůžky  atd .;  [1  MIO1,1];

pohybuje  se  v  rytmu  a  tempu  hudby,  koordinuje  své  pohyby  s  
hudebním  doprovodem  (zpěv);

[1MIO2,2]
Seznámení  s  notovým  zápisem  (hudební  
nota,  houslový  klíč,  noty  v  rámci  1.  oktávy,  
délka  hlásek  -  celá,  polovina,  čtvrtina,  osmina).

Vnímání  děl  různých  umění.  
Diskuse  o  dojmech,  emocích,  které  
vyvolaly.  Výběr  z

provádí  jednoduché  role,  etudy-imitace;  [1  MIO  1,1];  [1MIO  1,2];

k  písni,  rytmické  sekvence

Elementární  stylizace  forem  
dokončovacích  prvků  různých  druhů  
dekorativního  a  užitého  umění  (lidová  
hračka,  malba,  vytyňanka,  pysanka  atd.).

používá  v  práci  základní,  odvozené,  teplé  a  studené  barvy;  [1  MIO  
1,1];

Vnímání  a  interpretace  umění

skládá  (s  pomocí  učitele)  obrázky  ve  formátu  (vertikální,  
horizontální);  [1  MIO  1,1];

dodržuje  bezpečnostní  pravidla;  experimenty  
s  barvami,  liniemi,  tvary  atd.;  [1MIO  1,2];

jmenuje  své  preference  v  umění  [1MIO3.4]

Řezání,  konstrukce  z  papíru.

Reprodukce  elementárních  
tanečních  prvků.

reprodukuje  jednoduché  formy  předmětů  a  předmětů  prostředí  
barvami  (akvarel,  kvaš),  grafickými  a  plastickými  materiály;  [1  MIO  
1,1];

uvádí  příklady  geometrické  podobnosti  přírodních  a  umělých  
objektů;  [1  MIO  1,3];

improvizuje  pomocí  pantomimy  (mimika,  gesta);  [1MIO  1,2];

Organizace  pracoviště.

žije.

je  veden  v  pojmech  hudební  gramotnosti  (nota,  hudební  kondice,  
zvuk,  trvání  (celek,  polovina,  čtvrtina,  osmina),  metr,  velikost),  má  
představu  o  nahrávání  hudebního  textu);

orientuje  se  v  prostoru;  [1  MIO  1,1];

pozoruje  rozmanitost  a  krásu  přírodních  forem,  rostlin,  ptáků,  
zvířat  v  prostředí;  [1  MIO  1.3]

Využití  hudebních  aktivit  k  uspokojení  a  
zlepšení  emočního  stavu.

Průzkum  prostředí,  identifikace  
zajímavých,  neobvyklých  předmětů  pro  
tvorbu  uměleckých  snímků.

atd.

Modelování  plastových  materiálů.

vnímá  umělecké  dílo  a  vyjadřuje  dojmy,  vybírá  z  navržených  slov  v  
souladu  s  osobními  emocemi;  [1MIO  2,1];
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Hra  na  hudební  nástroje:  
vytváření  možností  pro  rytmický  
doprovod  k  písni,  rytmické  
sekvence  atd.

vybírá  zabarvení  nástroje  (trojúhelníky,  tamburíny,  buben,  
flétna,  xylofon  atd.),  aby  zprostředkoval  vhodný  obraz;  [2  MIO  
1,1];  [2  MIO  1,2];

Kresba  grafickými  
materiály,  barvami.

hraje  v  souboru  jednoduché  skladby  (trojúhelníky,  
tamburíny,  buben,  flétna  (při  dodržení  hygieny),  xylofon  
aj.);  [2  MIO  1,1];  [2  MIO  1,2];  vymýšlí  obrazy  a  vytváří  je  
známými  hudebními  výrazovými  prostředky;  [2  MIO  1,1];

Inscenace  písní,  tvorba  
divadelních  obrazů.

dodržuje  pravidla  zpěvu  (držení  těla,  dýchání,  intonace)  [2  
MIO  3.1];

54

vytváří  varianty  rytmického  doprovodu  písně;  [2  MIO  1,1];  [2  
MIO  1,2];  reprodukuje  jednoduché  rytmické  sekvence  (vytvořené  
z  poloviční,  čtvrtinové  a  osminové  doby),  zejména  v  různých  
tempech;  [2  MIO  1,1];

Seznámení  s  notovým  zápisem  
(hudební  nota,  houslový  klíč,  
noty  v  rámci  první  oktávy,  délka  
hlásek  -  celá,  půl,  čtvrť,  osmina).

Improvizace  hlasové,  plastické,  na  
hudební  nástroje

Obsah  školení

Reprodukce  pohybů  postav,

zpívá  vokální  cvičení,  dětské  písně  (včetně  hudebního  
folklóru)  v  odpovídající  náladě,  charakteru,  tempu,  dynamice;  
[2  MIO  1,1];

tempo,  rytmus  hudby.

Zpěv  (pěvecký  postoj,  
dýchání,  intonace,  dikce).

Očekávané  výsledky  učení  žáků

Umělecká  a  tvůrčí  činnost

podílí  se  na  společné  realizaci  tvůrčího  plánu;  na  školních  uměleckých  
akcích  (koncerty,  výstavy,  představení  apod.),  při  diskusích  o  vlastních  
dojmech  z  děl  různého  umění,  zejména  obsahu  animovaných  filmů,  
divadelních  představení  apod.;

určuje  tempo  (pomalé,  mírné,  rychlé);  rejstřík  (vysoký,  střední,  
nízký),  dynamika  (hlasitý,  tichý),  témbr  (zvuk  sboru  a  orchestru),  
charakterizuje  melodii;  [1MIO  2.2]

Srovnání  přírodních  forem,  obrazů  
prostředí  s  jejich  výtvarnou  (dekorativní)  
interpretací.

Pořádání  školních  uměleckých  akcí  
(koncerty,  výstavy,  představení  atd.).

Seznámení  a  seznámení  s  pravidly  tvůrčí  
spolupráce,  interakce,  komunikace.

Seznámení  s  některými  druhy  divadla  a  
kina.  Použití  děl  různých  umění  pro  zábavu

porovnává  hudební  a  vizuální  obrazy;  [1MIO2,2]

určuje  barevnost  (teplá,  studená)  výtvarných  děl  a  žákovských  prací;  
[1MIO  2.2]

Stanovení  výrazových  prostředků  díla

Prezentace  a  charakteristika  vlastních  
tvůrčích  úspěchů.

umění.

Hromadné  provedení  kreativního  
nápadu  (návrh  učebny,  tvorba  kolektivních  
výtvarných  kompozic  apod.).

[1MIO  3,3];

pojmenovává  umělecká  díla,  která  mění  nebo  vyjadřují  jeho/
její  náladu  [1MIO  3.4]

navrhovaná  slova  –  vlastnosti,  které  jsou  v  
souladu  s  osobními  emocemi  a  dojmy.

dodržuje  pravidla  tvůrčí  spolupráce  [1MIO  3.2];  slovně  popisuje  
svůj  tvůrčí  nápad;  určuje,  co  bylo  úspěšné  nebo  neúspěšné  při  
implementaci  toho,  co  bylo  plánováno  [1MIO  3.1];

Komunikace  prostřednictvím  umění

všímá  si  krásy  v  prostředí;  [1  MIO  1.3]

prezentuje  výsledky  vlastní  práce  (zpívá  písně,  předvádí  taneční  
pohyby,  předvádí  vlastní  díla  na  výtvarném  umění  atd.);  [1MIO  3,2];

zaměřuje  se  na  typy  divadla  (loutka,  hudba)  a  kina  (film,  kreslený  
film)  [1MIO  2.1];  [1MIO  2.2]

2.  stupeň
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používá  základní,  odvozené,  teplé  a  studené  barvy;  tvoří  odstíny  barev;  

[2  MIO  1,2];

dodržuje  pravidla  chování  v  divadle;  [2  MIO  3,3];

Výzdoba  místa,  kde

podle  toho  návrh  zvolí  formát  obrazu  (svislý,  vodorovný)  

kompozice;  používá

papír.

cvičení  na  intonaci  řeči,  srozumitelnost  dikce,  výraznou  mimiku  a  gesta,  

vtělená  do  různých  postav;  [2  MIO  1,2];

Organizace  pracoviště.

vnímá  umělecké  dílo  a  vyjadřuje  dojmy,  Vnímání  děl  různého  druhu  výběrem  z  navržených  slov,  která  jsou  v  souladu  

s  Diskuzí  o  osobních  emocích;  [2  MIO  2.1]; umění.

práce  (střihy,  návrhy)  s  papírem,  s  přírodními  materiály;  [2  MIO  1,2];

Umístění  obrázků  na  list,  v  

prostoru,  uspořádání  prvků  

kompozice  (rovinné,  trojrozměrné ).

Sochařství  z  plastu

podílí  se  na  výzdobě  prostředí,  ve  kterém  žije  a  studuje;  [2  MIO  1,3];

K  vytvoření  vizuálních  obrazů  

použijte  různé  linie,  skvrny,  tvary,  

barvy  a  jejich  odstíny.

skládá  a  umisťuje  na  rovinu  (v  prostoru)  jednotlivé  prvky  obrazů  (formy)  v  
jednoduché  kompozici  (grafické,  malebné,  dekorativní,  trojrozměrné,  
prostorové);

Reprodukce  elementárních  
tanečních  prvků.

Využití  uměleckých  aktivit  k  uspokojení  
a  zlepšení  emocionálního  stavu.

improvizuje  s  hlasem  (hudební,  intonace  řeči),  na  hudební  nástroje;  
[2  MIO  1,2];

experimenty  s  barvami,  liniemi,  tvary  atd.;  [2  MIO  1,2];

improvizuje  pomocí  pantomimy  (mimika,  gesta);  [2  MIO  1,2];

orientuje  se  v  pojmech  hudební  gramotnosti  (nota,  hudební  stav,  zvuk,  

trvání  (celek,  polovina,  čtvrtina,  osmina),  metr,  velikost),  má  představu  o  

nahrávání  hudebního  textu);  [2  MIO  2.2]

užité  umění  

(lidová  hračka,

nabídl

pohybuje  se  v  rytmu  a  tempu  hudby,  koordinuje  své  pohyby  s  hudebním  

doprovodem  (zpěv);  orientuje  se  v  prostoru;  [2  MIO  1,1];

Práce  s  přírodními  

materiály.

Dodržování  pravidel  čistoty  a  bezpečnosti.

celá  rovina  plechu  [2MIO  1.1];

volala.

[2  MIO  1,2];

provádí  jednoduché  role,  etudy-imitace;  [2MIO  1,1];

Řezání,  navrhování  s

studuje,  žije.

dojmy,  emoce,  kterým  určují  tempo  

(pomalu,  středně,  rychle);  registr  Výběr  z  (vysoká,  střední,  nízká),  dynamika  (hlasitá,  tichá),

dodržuje  bezpečnostní  pravidla;  [2MIO1,1];

provádí  jednoduché  malebné,  grafické,  dekorativní,  plastické  kompozice;  
[2MIO1,1];

Průzkum  prostředí,  identifikace  
zajímavých,  neobvyklých  předmětů  
pro  tvorbu  uměleckých  snímků.

materiálů  různými  způsoby  a  metodami.

Vnímání  a  interpretace  umění

hraje  písně  „v  rolích“,  reprodukuje  obraz  s  mimikou,  plasticitou,  

výraznou  intonací;  vybírá  rekvizity;  [2  MIO  1,1];  [2  MIO  1,2];  [2  MIO  2.1];

rozlišuje  druhy  umělecké  činnosti,  na  kterou  adresu  mu  zlepšuje  náladu  

[2  MIO  3.4]

k  realizaci  nápadu  používá  umělecké  a  přírodní  materiály,  paletu,  

štětce,  stohy,  nůžky  atd.;  [2  MIO  1,2];

malba,  vytynanka,  pysanka  atd.).

Improvizace  pomocí  pantomimy  (mimika,  

gesta).

Elementární  stylizace  forem  
dokončovacích  prvků.  různé  druhy  

dekorací

Inscenace  (hraní  jednoduchých  

rolí),  imitační  etudy.

slovo-
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Definice  výrazových  prostředků

slovně  popisuje  svůj  tvůrčí  nápad;  určuje,  co  uspělo  nebo  
selhalo  při  provádění  toho,  co  bylo  plánováno;  [2  MIO  3.1];  [2  
MIO  3,2];

vlastnosti,  které  jsou  v  souladu  s  
osobními  emocemi

Prezentace  a  charakteristika  
vlastních  tvůrčích  úspěchů.

zjišťuje  (s  pomocí  učitele)  a  účastní  se  diskusí  informace  
získané  z  uměleckých  děl;  [2  MIO  3,3];

Srovnání  přírodních  forem,  obrazů  
prostředí  s  jejich  výtvarnou  
(dekorativní)  interpretací.

podílí  se  na  společné  realizaci  tvůrčího  plánu;  při  školních  
výtvarných  akcích  (koncerty,  výstavy,  performance  apod.),  při  
besedách  o  vlastních  dojmech  z  děl  různého  umění;  [2  MIO  
3,3];

umění  užít  si  a  zlepšit  emocionální  
stav.

dodržuje  pravidla  interakce  a  tvůrčí  spolupráce.  [2  MIO  3,3];

používá  divadelní  terminologii  (scéna,  herec,  kostým,  
kulisy);  [2  MIO  2.1];  [2  MIO  2,2];

témbr  (zvuk  sboru  a  orchestru,  jednotlivé  hudební  nástroje  
(flétna,  tamburína,  buben,  housle,  bandura,  klavír  atd.)),  
charakterizuje  melodii;  [2  MIO  2.2]

a

připraven  na  to,  co  nemusí  napoprvé  vyjít  tak,  jak  bylo  
zamýšleno;  [2  MIO  3.1];

porovnává  hudební  a  vizuální  obrazy,  umělecká  díla  a  
environmentální  jevy;  [2  MIO  2.2]  [2  MIO  1.3]

Seznámení  a  seznámení  s  
pravidly  tvůrčí  spolupráce,  
interakce,  komunikace.

prezentuje  výsledky  vlastní  práce  (zpívá  písně,  předvádí  
taneční  pohyby,  předvádí  vlastní  díla  na  výtvarném  umění  
atd.);  [2  MIO  3,2];

Společné  provedení  kreativního  
nápadu  (návrh  třídy,  tvorba  
kolektivních  uměleckých  
kompozic,  flash  moby  atd.);

dojem.

detekuje  umělecká  díla,  která  mění  nebo  vyjadřují  jeho/její  
náladu  [2  MIO  3.4]

Komunikace  prostřednictvím  umění

Edukační  situace:  diskuse  (s  
pomocí  učitele)  informací  –  
zápletek,  postav  atd.,  získaných  z  
uměleckých  děl.

Seznámení  s  některými  druhy  
divadla  (loutkové,  muzikálové,  
dramatické),  kinematografií  (filmové,  kreslené)  
(grafické,  plastické,  loutkové  animace).

rozlišuje  druhy  divadla  (loutka,  hudba,  drama)  a  
kina  (film,  kreslený  film);  [2  MIO  2,2];

diskutuje  s  vrstevníky  o  svých  dojmech  z  děl  různých  
uměleckých  děl  slavných  umělců,  dětského  umění;  [2  MIO  
3,3];

určuje  barevnost  (teplá,  studená)  výtvarných  děl  a  žákovských  
prací;  [2  MIO  1,1];  [2  MIO  2.1];

odhaluje  úspěchy  v  umělecké  a  tvůrčí  činnosti  vrstevníků;  [2  
MIO  3,3];

práce.

Pořádání  školních  
uměleckých  akcí  (koncerty,  
výstavy,  performance  atd.)
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vyhrát  a  prohrát;  formování  zájmu  o  úspěchy  ukrajinských  sportovců  na  olympijských  
hrách  a  dalších  sportovních  akcích.

Tento  cíl  a  cíle  jsou  realizovány  v  následujících  obsahových  liniích:

Tělesná  výchova

-  formování  schopnosti  studentů  tvořivě  uplatňovat  nabyté  zkušenosti  v  tělesné  kultuře,  
využívat  síly  přírody  k  podpoře  zdraví  a  tělesného  zdokonalování;

Tělesná  výchova
vysvětlující  poznámka

-  rozvoj  schopnosti  žáků  mladšího  školního  věku  využívat  dovedností  sebekontroly  a  
sebehodnocení  své  fyzické  kondice,  dodržování  hygienických  a  hygienických  pravidel  a  
bezpečného  chování  v  procesu  tělesné  kultury  a  zdravotních  činností;  -  rozvíjení  schopnosti  
studentů  komunikovat  a  interagovat  s  dospělými  a  vrstevníky,  spolupracovat  a  dosahovat  

společných  týmových  cílů  v  procesu  sportu  a  her,  používat  terminologický  aparát  
tělesné  kultury  v  mateřském  jazyce  při  tělesných  a  zdravotních  aktivitách;

zdraví  a  tělesný  rozvoj;
-  používat  různé  způsoby  vyhledávání  užitečných  informací  v  referenčních  zdrojích,  

včetně  informačních  a  komunikačních  technologií  a  kritického  myšlení;

"Motorická  činnost",  "Herní  a  soutěžní  činnost".

-  formování  schopnosti  studentů  osvojit  si  různé  způsoby  pohybové  činnosti,  cvičení;  
schopnost  hrát  mobilní  a  sportovní  hry  podle  zjednodušených  pravidel;

-  rozvoj  schopnosti  mladších  studentů  navazovat  kauzální  vztahy  pozitivních  a  
negativních  faktorů  týkajících  se  jejich  stavu

Obsahová  linie  „Motorická  aktivita“  zahrnuje  utváření  představy  o  tělesné  kultuře  u  
mladších  žáků  jako  o  souboru  různých  tělesných  cvičení,  metod  pohybových  a  herních  
aktivit  zaměřených  na  tělesný  rozvoj,  podporu  zdraví  a  formování  dovedností  mladších  
žáků.  schopnost  ovládat  různé  metody  motorické  činnosti;  schopnost  provádět  základní  
gymnastická  cvičení,  organizování  cvičení,  prvky  akrobacie,  cvičení

-  výchova  emocionálního  a  hodnotového  vztahu  mladších  žáků  k  tělesné  kultuře  a  sportu,  
schopnost  volit  tělesná  cvičení  pro  rozvoj  fyzických  kvalit  s  přihlédnutím  k  individuálním  
možnostem,  touha  dodržovat  pravidla  bezpečné  a  fair  play,  schopnost  prát  se,

Účelem  výuky  tělesné  kultury  je  všestranný  pohybový  rozvoj  osobnosti  žáka  
prostřednictvím  pohybové  kultury  a  herních  činností,  utváření  klíčových  pohybových  
kompetencí  u  žáků  mladšího  školního  věku,  hodnoty  tělesné  kultury,  sportu,  tělesné  kultury  
a  výchovy  ke  zdraví  a  vzdělávání  fyzicky  otužilých  a  vlasteneckých  občanů  Ukrajiny.

Dosažení  tohoto  cíle  zahrnuje  následující  úkoly:  -  výchova  mladších  žáků  k  
pochopení  významu  pohybu,  sportovních  her  jako  důležitého  prostředku  ke  zlepšení  

zdraví,  potěšení,  temperování  těla  a  charakteru,  sebevyjádření,  sociální  interakce  v  procesu  
tělesné  kultury  a  zdraví  činnosti;
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provádí  cvičení  s  malým  míčem;  cvičení  s  velkým  míčem  [1  CELÉ  
JMÉNO  1.3];

vysvětluje  význam  tělesných  cvičení  pro  formování  správného  
držení  těla  [1  CELÉ  JMÉNO  2.2];

rozvoj  a  posílení  lidského  zdraví.

Vitální

Pojmy  z  předmětu  „fyz
pojmenovává  životně  důležité  způsoby  lidského  pohybu  [1  CELÉ  
JMÉNO  1.1);

Cvičení  pro  zvládnutí  dovedností  držení  
míče.
Cvičení  pro  zvládnutí  dovedností  skákání.

má  představu  o  tělesné  kultuře  jako  o  souboru  různých  tělesných  
cvičení  zaměřených  na  tělesný  rozvoj  a  posílení  lidského  zdraví  [1  
CELÉ  NÁZEV  2.2];

běh  střídavě  s  chůzí;  lyžování;  náklony  trupu  v  různých  směrech  
ve  stoji,  elastické

rozumí  pojmům  předmětu  "fyzická  kultura" [1  CELÉ  JMÉNO  1.2];

Tělesná  kultura  jako  soubor  různých  
tělesných  cvičení  zaměřených  na  
tělesnou

Kultura  pohybů  s  prvky  gymnastiky:  
organizování  cvičení;
Cvičení  k  osvojení  pohybových  dovedností.

má  základní  dovednosti  ve  skákání:  na  místě  na  jedné  noze,  na  dvou  
nohách  vpřed,  vzad,  dřep  vpravo  a  vlevo;  hluboké  skoky;  skok  vysoký;  
skoky  daleké  z  místa  s  tlakem  jedné  a  dvou  nohou  [1  CELÉ  JMÉNO  1.1];  
provádí  cvičení  pro  rozvoj  fyzických  vlastností:  síla  -

Obsah  školení

způsoby

lidský  pohyb.

Motorická  aktivita

přitahování  vleže  a  visení  (chlapci),  ohýbání  a  uvolnění  paží  vleže  
z  gymnastické  lavice  a  z  podlahy  (chlapci);  rychlost  -  opakovaný  běh  na  
3-4x10  m;  zrychlení  z  různých  výchozích  pozic;  výdrž  -

provádí  organizační  cvičení:  povely  seřadit  po  sloupcích  do  kruhu;  
otevření  podle  intervalu;  všeobecná  rozvojová  cvičení  bez  předmětu  
(imitační  charakter)  a  s  předměty;  sestava  cviků  ranní  hygienické  
gymnastiky,  dřepy  apod.  [1  CELÉ  JMÉNO  1.1];

provádí  chůzi  po  špičkách,  na  patách,  s  vysokým  zdvihem  stehna,  v  
podřepu,  v  podřepu,  s  různými  polohami  rukou,  chůze  „had“;  běh  s  
vysokým  zdvihem  stehna,  s  odhazováním  holeněmi  se  změnou  
směru  a  různými  výchozími  pozicemi;  taneční  kroky;  taneční  
improvizační  cvičení;  lezení  na  vodorovné  a  nakloněné  gymnastické  
lavici;  na  gymnastické  stěně  v  různých  směrech;  lezení  přes  překážky  
[1  CELÉ  JMÉNO  1.1];

kultura".

Cvičení  pro  rozvoj  fyzických  vlastností.

Cvičení  je  prostředkem  k  utváření  správného  
držení  těla.

Očekávané  výsledky  učení  žáků

korektivní  orientace  a  ty  spojené  s  neobvyklou  polohou  těla  v  prostoru,  chůze,  běh,  
tanec,  lezení  a  lezení,  skákání;  dovednosti  držení  míče;  rozvoj  fyzických  kvalit;  
formování  správného  držení  těla  a  prevence  plochých  nohou.

Obsahová  řada  „Herní  a  soutěžní  aktivity“  zahrnuje  výchovu  studentů  2.  
stupně  základních  škol  k  iniciativě,  aktivitě  a  odpovědnosti  v  procesu  mobilních  
a  sportovních  her  za  zjednodušených  pravidel;  zajištění  povědomí  o  důležitosti  
spolupráce  během  herních  situací;  formování  schopnosti  bojovat,

1.  stupeň

58

čestně  vyhrávat  a  přijímat  porážku  důstojně,  ovládat  své  emoce,  organizovat  si  čas  
a  mobilizovat  zdroje,  posuzovat  své  vlastní  schopnosti  v  herních  a  soutěžních  
činnostech,  hrát  různé  role  v  herních  situacích,  být  zodpovědný  za  svá  vlastní  
rozhodnutí,  využívat  své  vlastní  silné  stránky  a  uznávat  nedostatky  v  taktických  
akcích  v  různých  sportech  plánovat  a  realizovat  sportovní  projekty  (turnaje,  soutěže  
apod.);  formování  štafetových  dovedností  u  mladších  školáků.
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Motorická  aktivita

Očekávané  výsledky  učení  žáků

pojmenovává  základní  tělesné  vlastnosti  člověka,  tělesná  cvičení  a  
jejich  vliv  na  utváření  tělesných  kvalit  [2  CELÉ  JMÉNO  2.3];

*  Zvládnutí  plaveckých  dovedností  za  vhodných  podmínek  v  ZZSO  *  Zvládnutí  lyžařských  
dovedností  za  vhodných  podmínek  v  ZZSO

dodržuje  motorický  režim  během  dne  [2  CELÉ  JMÉNO  1.2);  [2  CELÉ  
JMÉNO  2.2];

význam  otužování  jako  prostředku  podpory  zdraví  [2  CELÉ  JMÉNO  
2.2];

59

hygienaosobní

sportovní  přestávka.

Význam  a  pravidla  výkonu  vysvětluje  
význam  a  pravidla  ranní  hygienické  ranní  hygienické  gymnastiky,  gymnastiky,  sportovních  minut  a  sportovních  minut  a  přestávek  pro  tělesný  rozvoj  a  
zdraví  člověka;

Pravidla  
mladší  školy.

[2  CELÉ  JMÉNO  2.2];

Tělesná  cvičení  a  jejich  vliv  na  
utváření  tělesných  vlastností.

Fyzická  aktivita  během  dne.

školák.
chápe  význam  motorického  režimu  pro  posílení  motorického  režimu  dne  juniorského  zdraví  a  fyzického  rozvoje

Obsah  školení

dodržuje  pravidla  osobní  hygieny  v  denním  režimu  [2  CELÉ  
JMÉNO  2.1];  [2  CELÉ  JMÉNO  2.2];

*

sklony  v  sedě;  "Poloviční  provázek",  "provázek";  koordinace  -  pohyb  na  
zvednutém  a  omezeném  na  rovině  podpěry,  "kyvadlo"  běh  4x9  m,  3x10  m  
[1  CELÉ  JMÉNO  1.2];  [1  CELÉ  JMÉNO  1.3];

účastní  se  mobilních  her  a  štafetových  závodů  a  plní  různé  role  v  procesu  
mobilních  her

na  místě  provádí  obecná  rozvojová  cvičení  bez  předmětů;  cvičení  pro  
horní  končetiny  a  ramenní  pletence;  ohýbání  a  uvolňování  horních  
končetin,  krouživé  pohyby  rukou  ve  frontální  a  sagitální  rovině;  obecná  
rozvojová  cvičení  v  pohybu:  druhy  chůze,  běh,  skákání;  koordinační  
cvičení;  obecná  rozvojová  cvičení  s  předměty  [1  CELÉ  JMÉNO  1.1);  [1  
MAO  2,2];

provádí  pohyby  na  lyžích:  organizační  týmy  a  recepce,  pohyby,  obraty  [1  
CELÉ  JMÉNO  1.1];  [1  MAO  3,2];

*

*

Pohybové  hry  a  štafetové  závody.

Cvičení  k  osvojení  dovedností  pohybu  na  
lyžích.  Cvičení  pro  zvládnutí  dovedností

Pravidla  bezpečného  chování  v  procesu  
pohybových  a  soutěžních  činností.

[1  CELÉ  JMÉNO  1.3];  [1  CELÉ  JMÉNO  3.1];  [1  CELÉ  JMÉNO  3.3];

Herní  a  soutěžní  aktivity

Cvičení  pro  formování  držení  těla  a  prevenci  
plochých  nohou.

dodržuje  pravidla  bezpečného  chování  pro  sebe  i  své  spolužáky  v  procesu  
pohybových  a  soutěžních  činností  [1  CELÉ  JMÉNO  3.2].

plavání.

provádí  cvičení  ve  vodě,  plavání  [1  
CELÉ  JMÉNO  1.1];

Pravidla  bezpečného  chování  na  vodě.dodržuje  pravidla  bezpečného  chování  pro  sebe  a  své  spolužáky  ve  vodě  [1  
CELÉ  JMÉNO  3.2]

2.  stupeň
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provádí  tělesná  cvičení  pro  rozvoj  tělesných  kvalit:  silová  -  
všeobecná  rozvojová  cvičení  s  gymnastickými  holemi;  házení  
basketbalového  míče  zpoza  hlavy  z  různých  pozic;  lezení  na  
vodorovné  gymnastické  lavici  stejnými  a  různými  způsoby  (bez  
pomoci  nohou);  víceskoky;  skákání  přes  překážky;  přítahy  ve  
visu  a  vleže  (chlapci);  pohyb  v  sedě,  ohýbání  nohou  (v  různých  
směrech);  rychlost  -  zrychlení  z  různých  výchozích  poloh,  
opakovaný  běh  3-10  m,  běh  se  zrychleními  na  signál;  švihadlo;  
vytrvalost  -  běh  střídavě  s  chůzí  do  1000  m,  běh  do  500  m  
nízká  intenzita;  flexibilita    švihové  pohyby  pravé  a  levé  nohy  v  
boku

provádí  organizační  cvičení  týmu  na  otevírání  a  zavírání  s  
dalšími  kroky,  přeskupení  z  jednoho  sloupce  na  tři  (čtyři)  [2  
CELÉ  JMÉNO  1.1];

Cvičení  s  velkým  míčem.

Kultura  pohybů  s  prvky  gymnastiky:  
organizování  cvičení:

vybírá  a  provádí  všeobecná  rozvojová  cvičení:  sestavy  ranních  
gymnastických  cvičení  bez  předmětu  (imitační  charakter),  s  
míčem,  švihadlem;  komplexy  sportovních  přestávek  a  
sportovních  minut  [2  CELÉ  JMÉNO  1.2];

a)  obecná  rozvojová  cvičení;

provádí  cviky  s  velkým  míčem:  házení  míče  zespodu  ze  sedu  
a  stoje,  přihrávání  a  chytání  míče  oběma  rukama  od  hrudníku  
(do  kruhu,  dvojice,  trojky),  přihrávání  míče  oběma  rukama  
úderem  do  podlaha;  řízení  míče  pravou  a  levou  rukou  se  
současnými  kroky;  zastaví  valící  se  míč  podrážkou  a  vnitřní  
stranou  chodidla,  narazí  vnitřní  stranou  chodidla  na  valící  se  
míč;  udržení  míče  ve  vnitřní  a  vnější  části  stoupání  (v  
přímce,  v  oblouku,  mezi  stojany)  [2  CELÉ  JMÉNO  1.3];

provádí  skoky  na  místě  s  obraty  45,  90,  180  stupňů  na  "hrboly";  
švihadlo;  skákání  přes  dlouhé  lano,  které  se  točí  dopředu;  hluboké  
skoky  z  výšky  až  80  cm  s  měkkým  doskokem;  skok  vysoký;  
skákání  přes  překážky  do  výšky  50  cm  jednou  a  dvěma  nohami;  
vysoké  skoky  z  přímého  běhu  (přes  gumové  lano);  skok  daleký  
atd.  [2  CELÉ  JMÉNO  1.1];  [2  CELÉ  JMÉNO  2.3];
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Cvičení  pro  zvládnutí  dovedností  
skákání.

má  pohybové  dovednosti:  chůze  širokými  kroky,  se  změnou  
frekvence  kroku;  chůze  se  zrychlením  a  zpomalením,  další  krok  
na  pravou  a  levou  stranu;  běh;  běh  střídavě  s  chůzí;  taneční  
kroky;  lezení;  překonávání  umělých  překážek  [2  CELÉ  JMÉNO  
1.1];

má  dovednosti  provádět  cvičení  s  malým  míčkem:  házení  
malého  míčku  do  štítu;  házení  malého  míčku  do  vodorovné  
branky;  házení  malého  míčku  zpoza  hlavy  na  dálku  [2  CELÉ  
JMÉNO  1.3];

Cvičení  pro  rozvoj  fyzických  vlastností.

b)  poloha  těla  v  prostoru:  sedni,  
zastav  se,  vi  se,  prvky  akrobacie.  
Cvičení  k  osvojení  pohybových  
dovedností.

[2  CELÉ  JMÉNO  2.2];

Cvičení  na  zvládnutí  dovedností  
vlastnit  malý  míček.

provádí  dřepy;  závěsný;  přítahy  (chlapci),  vleže  (dívky);  prvky  
akrobacie  [2  CELÉ  JMÉNO  1.2];  [2  CELÉ  JMÉNO  2.2];
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mistrovství

a  frontální  rovina,  stojící  u  opory  a  při  chůzi;  ohýbání  a  ohýbání  
trupu  v  pozici  důrazu  ve  stoje  na  kolenou;  elastické  oscilace  v  poloze  
na  břiše;  flexe  trupu  v  poloze  na  zádech;  koordinace  -  překonávání  
překážek,  chůze  po  špičkách,  chůze  po  vysokých  a  omezených  v  
rovině  s  různými  polohami  rukou;  pohyb  s  házením  malých  
předmětů;  cvičení  se  změnou  polohy  těla  v  prostoru;  uvolnění  
svalů  paží,  nohou,  trupu  v  různých  polohách  [2  CELÉ  JMÉNO  1.2];

plavecké  dovednosti.

[2  CELÉ  JMÉNO  1.3];  [2  CELÉ  JMÉNO  3.1];  [2  CELÉ  JMÉNO  3.3];

dodržuje  pravidla  bezpečného  chování  pro  sebe  i  své  spolužáky  v  
procesu  pohybových  a  soutěžních  činností  [2  CELÉ  JMÉNO  2.1];  
[2  CELÉ  JMÉNO  3.2].

[2  CELÉ  JMÉNO  2.3];

vybírá  a  provádí  tělesná  cvičení  pro  formování  správného  držení  
těla  a  prevenci  plochých  nohou:  obecná  rozvojová  cvičení  na  
místě  bez  předmětů;  cvičení  pro  svaly  krku,  záklony  a  obraty  
hlavy;  cvičení  na  horní  končetiny  a  pletenec  ramenní:  flexe  a  
extenze  horních  končetin,  krouživé  pohyby  paží,  náklony  do  stran,  
pružné  pohyby  [2  CELÉ  NÁZEV  1.2];  [2  CELÉ  JMÉNO  2.2];

Cvičení

Cvičení  pro  formování  držení  těla  a  
prevenci  plochých  nohou.

účastní  se  pohybových  her  a  štafetových  závodů,  provádí  pohybové  hry  a  štafetové  běhy.
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Cvičení  k  osvojení  dovedností  pohybu  na  
lyžích.

různé  role  v  procesu  přesunu  her

Pravidla  bezpečného  chování  na  vodě.

provádí  cvičení  ve  vodě:  opakované  výdechy  do  vody;  cvičení  pro  
zvládnutí  pohybů  nohou  v  plaveckých  stylech  kraul  na  prsou  a  kraul  
na  zádech;  cvičení  pro  zvládnutí  pohybů  rukou  jako  při  plaveckém  
stylu  kraul  na  prsou;  plavání  *  [2  CELÉ  JMÉNO  1.1];

dodržuje  pravidla  bezpečného  chování  pro  sebe  i  své  spolužáky  ve  
vodě  [2  CELÉ  JMÉNO  3.2].

Herní  a  soutěžní  aktivity

pro

má  dovednosti  pro  pohyb  na  lyžích:  skipasy,  zatáčky,  sjezdy,  
stoupání,  brzdění  *  [2  CELÉ  JMÉNO  1.1];

*

Pravidla  bezpečného  chování  v  procesu  
pohybových  a  soutěžních  činností.

*  Zvládnutí  plaveckých  dovedností  za  vhodných  podmínek  v  ZZSO  *  Zvládnutí  lyžařských  
dovedností  za  vhodných  podmínek  v  ZZSO

[2  CELÉ  JMÉNO  3.2];

T.v.o.  Generální  ředitel  Ředitelství  pro  předškolní  
a  školní  vzdělávání G.  M.  Krasnostup
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Seznam  a  nabízená  údržba  vzdělávacích  oborů.  Typický  vzdělávací  program  se  
uzavírá  pro  tyto  vzdělávací  obory:

Vyhláška  Ministerstva  školství  a  vědy  Ukrajiny  o  
vzdělávání  a  vědě  Ukrajiny

Technologické  (studie  proveditelnosti)

Tělesná  výchova  (celé  jméno)

ze  dne  08.10.2019  №  1272

Typický  vzdělávací  program  
vyvinutý  pod  vedením  Shiyan  RB

Jazykové  a  literární  (včetně:  Mateřské  
jazykové  vzdělávání  (ukrajinský  jazyk  a  literatura;  jazyky  a  literatura  
původních  obyvatel  a  národnostních  menšin)  (MOV1 )

Logická  posloupnost  studia  předmětů  je  odhalena  v  příslušném

Civilní  a  historické  (GMO)

SCHVÁLENÝ

tréninkové  programy.

Umělecké  (MIO)

Informační  technologie  (IFO)

-  celková  výše  tréninkové  zátěže  a  očekávané  výsledky  učení  studentů  odevzdaných  
v  rámci  vzdělávacích  oborů;  -  seznam  a  navrhovaný  obsah  vzdělávacích  

oborů  uzavřený  podle  obsahových  řádků;  -  přibližná  délka  a  možné  vzájemné  
souvislosti  vzdělávacích  oborů,  předmětů,  oborů  apod.,  zejména  jejich  

integrace,  jakož  i  logická  návaznost  jejich  studia;  -  doporučené  formy  organizace  
vzdělávacího  procesu  a  nástroje  vnitřního  systému  zajišťování  kvality  
vzdělávání;

-  požadavky  na  osoby,  které  mohou  zahájit  školení  v  rámci  tohoto  programu.  
Celková  výše  studijní  zátěže  a  přibližná  délka  a  možné  vztahy  vzdělávacích  oborů,  

předmětů,  oborů  jsou  definovány  v  typickém  učebním  plánu.

sociální  a  zdravotní  péče  (WHO)

Vzdělávání  cizích  jazyků  
(INE)  Matematika  (MAO)

1-2  třída

přírodní  (ABM)

Standardní  vzdělávací  program  základního  vzdělávání  (dále  jen  standardní  
vzdělávací  program)  nastiňuje  doporučené  přístupy  k  plánování  a  organizaci  základního  
vzdělávání  jednotného  souboru  vzdělávacích  složek  k  dosahování  povinných  výsledků  
učení  definovaných  Státním  standardem  základního  vzdělávání.  Typický  vzdělávací  
program  definuje:

1 Zkratky  pro  jednotlivá  odvětví  jsou  uvedeny  v  závorkách.
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osobnost;

Vzhledem  k  tomu,  že  standardní  vzdělávací  program  je  založen  na  
kompetenčním  přístupu,  témata/teze  rubriky  „Navrhovaný  obsah“  nezahrnují  
memorování  definic  pojmů  a  pojmů  studenty,  ale  aktivní  budování  znalostí  a  
utváření  dovedností,  nápadů  prostřednictvím  praktických  zkušeností. .

Obsahové  linie  každého  vzdělávacího  oboru  v  rámci  prvního  cyklu  jsou  
realizovány  paralelně  a  zveřejňovány  prostřednictvím  „Navrhovaného  obsahu“,  
který  nastiňuje  možný  vzdělávací  materiál,  na  jehož  základě  se  budou  tvořit  
očekávané  výsledky  učení  a  odpovídající  povinné  výsledky  učení.

závěrečné  (tematické  a  závěrečné)  hodnocení,  při  kterém  korelují  vzdělávací  
úspěchy  žáků  s  očekávanými

formativní  hodnocení,  které  pomáhá  sledovat  osobní  rozvoj  studentů  a  
pokrok  v  jejich  zvládnutí  vzdělávacích  zkušeností  jako  základ  kompetencí,  k  
vybudování  individuální  vzdělávací  trajektorie

Požadavky  na  osoby,  které  mohou  začít  získávat  základní  vzdělání.

Očekávané  výsledky  učení  žáků.  V  souladu  s  účelem  a  obecnými  cíli  
stanovenými  ve  Státním  standardu  základního  vzdělávání  jsou  definovány  úkoly,  
které  má  učitel  v  jednotlivých  oborech  plnit.  Očekávané  výsledky  učení  žáků  jsou  
prezentovány  podle  obsahových  linií  a  pomocí  indexů2  korelovány  s  povinnými  
výsledky  učení  prvního  cyklu,  definovanými  Státním  standardem  základního  
vzdělávání.

Doporučené  formy  organizace  výchovně  vzdělávacího  procesu.  Očekávané  
výsledky  učení  nastíněné  v  každém  oboru  jsou  dosažitelné,  pokud  používáte  
interaktivní  formy  a  metody  učení  –  výzkum,  informace,  umělecké  projekty,  hry  s  
příběhovými  rolemi,  inscenace,  modelování,  situační  cvičení,  exkurze,  
dobrovolnictví  dětí  a  další.

Základní  vzdělávací  zařízení  tvoří  vlastní  vzdělávací  program  na  základě  
standardního  vzdělávacího  programu  nebo  přímo  na  základě  Státního  standardu  
základního  vzdělávání.

podle:

výsledky  učení  definované  tímto  Standardním  vzdělávacím  programem.

Probíhá  měření  výsledků  učení  žáků

Základní  vzdělání  se  obvykle  získává  od  šesti  let.  Děti,  které  k  1.  září  běžného  
školního  roku  dovršily  sedm  let,  musí  ve  stejném  školním  roce  zahájit  základní  
vzdělávání.  Děti  mladší  šesti  let  k  1.  září  běžného  školního  roku  mohou  zahájit  
základní  vzdělávání  v  témže  školním  roce  na  žádost  rodičů  nebo  opatrovníků,  
pokud  do  1.  prosince  běžného  školního  roku  dosáhnou  šestého  roku  věku.  Osoby  
se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  mohou  zahájit  základní  vzdělávání  v  jiném  
věku.

2

2

výuka.  Poslední  číslice  je  pořadové  číslo  očekávaného  výsledku  učení.

Číslo  na  začátku  indexu  označuje  pořadové  číslo  roku  studia  (třídy).  V  tomto  případě  -  druhá  třída.  Zkráceným  
písmenným  zápisem  se  rozumí  obor  vzdělání.  První  číslice  za  písmenem  označuje  číslo  sémantického  řádku,  druhá  
číslice  (za  pomlčkou)  -  pořadové  číslo  společného  cíle  uvedeného  ve  standardu.  Číslo  za  tečkou  znamená  pořadové  číslo  
požadovaného  výsledku
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Hodiny  poskytnuté  na  tělesnou  výchovu  se  při  stanovení  nezohledňují

*

maximální  povolené  zatížení  studenta,  ale  musí  být  financováno

3

***

Integrovaný  předmět  nebo  samostatné  předměty  "Výtvarné  umění"  a**

"hudební  umění"

10

3

týden  ve  třídách

22

Ukrajinský  jazyk  
Cizí  jazyk  
Matematika  
Poznávám  svět  *  
Umění  **  Tělesná  
kultura  Celkem  
Hodiny  navíc  za  
studium  invariantních  složek,  volitelných  
předmětů,  individuálních  konzultací  a  
skupinových  hodin  Maximální  přípustná  týdenní  
zátěž  na  studenta  Celkem  hodin  invariantní  a  
variabilní  složky  financované  z  rozpočtu  (bez  
rozdělení  tříd  do  skupin)

15

1

5  

2  

3  

7  

2

2

Počet  hodin  za

Vzdělávací  program  základní  školy  by  měl  zajistit,  aby  žáci  dosahovali  výsledků  
učení  (kompetencí)  definovaných  Státním  standardem  základního  vzdělávání.

5

6

Typické  učivo  pro  1-2  třídy  základní  školy  s  ukrajinštinou

25

***

42

1  2  Celkem
Výchovné  předměty

5  

3  

3  

8  

2

20

jazyk  výuky

4

1

6

3  20+3  21+3  41+6

Vzdělávací  program  základního  vzdělávacího  zařízení,  vytvořený  na  základě  
standardního  vzdělávacího  programu,  nevyžaduje  samostatné  schválení  ústředním  
orgánem  pro  zajišťování  kvality  vzdělávání.  Schvaluje  ho  pedagogická  rada  vzdělávacího  
zařízení  a  schvaluje  jeho  vedoucí.  Povinnou  součástí  vzdělávacího  programu  vzdělávací  
instituce  je  učební  plán,  který  specifikuje  organizaci  vzdělávacího  procesu.  Kromě  
vzdělávacích  složek  pro  svobodnou  volbu  žáků,  které  jsou  povinné,  může  podle  rozhodnutí  
instituce  obsahovat  další  složky,  včetně  složky  nápravné  a  rozvojové  pro  osoby  se  
speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Vzdělávací  program  vzdělávací  instituce  a  seznam  
součástí  vzdělávání  poskytovaných  příslušným  vzdělávacím  programem  jsou  

zveřejněny  na  webových  stránkách  vzdělávací  instituce  (v  případě  jejich  absence  
-  na  webových  stránkách  jejího  zřizovatele).

4823

Přibližné  rozložení  hodin  mezi  vzdělávacími  obory  v  rámci  tohoto  integrovaného  
předmětu:  jazykový  a  literární  -  2;  matematický  -  1;  přírodní,  technologické,  sociální  a  zdravotní,  
občanské  a  historické  -  celkem  4;  informatika  -  1  (ve  2.  tř.)
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•  podpora  individuálního  sebevyjádření  žáků  a  interakce  mezi  nimi  prostřednictvím  
rozvoje  komunikativních  dovedností,  včetně  dialogického  projevu,  dramatizace;

Jazykovědný  a  literárně  vzdělávací  obor

•  rozvoj  fantazie  a  tvořivého  myšlení  žáků  pomocí  literárních  děl

Podle  nastíněných  úkolů  se  v  počátečním  kurzu  výuky  rodného  jazyka  rozlišují  tyto  
sémantické  linie:  „Interakce  ústně“,  „Čtení“,  „Interakce  písemně“,  „Prozkoumávání  médií“,  
„Prozkoumávání  řeči“,  „Divadelní“ .

Komunikační  kompetence,  zejména  plynulost  ukrajinského  jazyka  a  komunikace  v  
mateřském  jazyce  (pokud  se  nejedná  o  ukrajinštinu),  se  projevuje  v  přímé  i  nepřímé  komunikaci.

Mateřské  jazykové  vzdělávání  (ukrajinský  jazyk  a  literatura,
jazyky  a  literatura  původních  obyvatel  a  národnostních  menšin)

•  rozvoj  promyšlených  čtenářských  dovedností  a  základních  pravopisných  dovedností;

•  podpora  silné  motivace  ke  čtení  a  touhy  zdokonalovat  se  ve  svém

•  rozvoj  schopnosti  pozorovat  jazykové  jevy,  experimentovat  se  zvuky,  slovy,  frázemi,  včetně  
jazykových  her,  osvojit  si  základní  jazykové  znalosti  a  normy  ukrajinského  jazyka;

mluvený  projev;

•  vytváření  příznivého  jazykového  prostředí  ve  škole,  zejména  prostřednictvím  znalosti  
moderní  dětské  literatury  různých  témat  a  žánrů.

a  umění,  mediální  texty,  dramatizace,  hry;

V  souladu  s  nastíněným  cílem  hlavní  úkoly  vzdělávání  v  mateřském  jazyce
na  základní  škole  jsou:

•  formování  dovedností  zpracovávat  texty  různého  typu  (umělecké,  populárně  naučné,  
naučné,  mediální  texty);

•  obohacování  duchovního  světa  studentů  prostřednictvím  estetického  vnímání  děl
beletristické  a  mediální  produkty;

vysvětlující  poznámka

K  formování  komunikativní  kompetence  v  podmínkách  přímé  komunikace  program  
navrhuje  rozvíjet  vzdělávací  aktivity  v  rámci  obsahové  linie  „Interakce  ústně“ (mluvčí /  
posluchač  -  posluchač /  mluvčí).  Tato  obsahová  linie  zapojuje  studenty  do  činností  percepce,  
transformace,  izolace,  analýzy  a  interpretace,  hodnocení  a  užití  ústního  projevu

Účelem  vzdělávání  v  rodném  jazyce  pro  všeobecné  sekundární  vzdělávání  je  rozvíjet  
schopnost  komunikovat  v  ukrajinštině  pro  duchovní,  kulturní  a  národní  sebevyjádření,  
používat  ji  v  osobním  a  veřejném  životě,  v  mezikulturním  dialogu,  vnímat  ji  jako  předpoklad  
úspěchu  v  životě;  podpora  schopnosti  komunikovat  v  rodném  jazyce  (pokud  to  není  
ukrajinština);  formování  respektu  ke  kulturnímu  dědictví;  obohacení  emocionálního  a  
smyslového  prožitku.
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informace  v  reálném  nácviku  řeči  (konverzace,  třídní  diskuse,  mikrodiskuze  ve  skupině,  
diskuse  ve  dvojicích  apod.).

Obsahová  řada  „Psaně  komunikovat“  zapojuje  studenty  do  skutečné  praxe  psaní,  a  to  i  
prostřednictvím  digitálních  zařízení  a  online.  Výsledkem  této  práce  je  základní  schopnost  
vytvářet  písemné  výroky  v  reálném  i  virtuálním  prostoru  a  upravovat  je.

Obsahová  linie  „Divadelní“  slouží  k  rozvoji  komunikačních  dovedností  studentů,  včetně  
schopnosti  modelovat  různé  komunikační  situace,  volit  vhodné  komunikační  strategie,  zkoumat  
neverbální  prostředky  komunikace.  Pozornost  neverbálním  prostředkům  bude  věnována  v  
obsahových  řadách  „Interakujte  ústně“  a  „Prozkoumejte  média“  a  v  obsahové  řadě  „Čtete“  lze  
využít  samotnou  techniku  dramatizace.

Obsahová  linie  „Čti“  je  zaměřena  na  rozvoj  motivace  dětí  ke  čtení,  zapojování  do  
čtenářských  aktivit,  která  je  založena  na  iniciativě  žáka  a  samostatnosti  při  výběru  textů  ke  
čtení  a  interpretaci  čteného.  Při  čtení  si  žáci  rozvíjejí  schopnost  vnímat  a  analyzovat  text,  
hodnotit  čtené  a  přetvářet  informace,  představovat  si,  kreativně  myslet.

mluvený  projev.

čtenář),  "Zkoumání  médií" (čtenář /  divák /  posluchač  -  autor).  Tyto  obsahové  linie  poskytují  
zkušenost  s  nepřímou  komunikací,  osvojení  si  řady  znalostí  (pojmů,  nápadů)  a  dovedností,  
které  umožňují  studentům  zlepšit  komunikativní  kompetenci.

Sémantická  linie  „Exploring  speech“  poskytuje  výzkum  jazykových  zákonitostí  a  tvoření  
na  tomto  základě  vědomých  řečových  dovedností  (ortoepické,  lexikální,  gramatické,  
pravopisné,  stylistické,  slovotvorné).  I  v  rámci  této  sémantické  linie  si  studenti  osvojují  výrazové  
prostředky  literárních  textů,  což  obecně  přispívá  k  vytváření  osobitého  stylu

Pro  utváření  komunikativní  kompetence  v  podmínkách  nepřímé  komunikace  (na  dálku  
v  prostoru  a  čase)  jsou  obsahové  řádky  „Čtení“ (čtenář  –  autor),  „Psaně  komunikovat“ (autor  –

Obsahová  linie  „Zkoumání  médií“  poskytuje  seznámení  studentů  se  základy  mediální  
gramotnosti.  Děti  si  vytvářejí  představu  o  hranici  mezi  skutečným  světem  a  světem  
masmédií.  Učí  se  interpretovat,  analyzovat,  hodnotit  mediální  texty  (film,  kreslený  film,  
reklama,  fotografie  atd.)  a  vytvářet  jednoduché  mediální  produkty.  Obsahová  řada  Exploring  
Media  nabízí  nástroj  pro  aktivní  kritický  rozvoj  prostředí  komunikativních  médií.

Specifičnost  obsahové  linie  „Divadelní“  je  spojena  s  formováním  myšlenky  divadla  jako  
místa,  kde  studenti  získávají  zkušenosti  soucitu  a  empatie.  V  rámci  obsahové  linie  „Divadelní“  
proto  studenti  zkoumají  cizí  (divák)  i  svůj  vlastní  (herecký)  projev.  Tato  obsahová  linie  zapojuje  
žáky  do  scénické  tvořivosti,  ve  které  žáci  získávají  herecké  zkušenosti  včetně  improvizace,  která  
poskytuje  dítěti  emoční  inteligenci,  kreativní  myšlení,  sebeuvědomění  a  vlastní  účinnost,  
schopnost  mobilizovat  druhé,  iniciativu,  schopnost  překonávat  bariéry ,  spojené  s  
nejednoznačností,  nejistotou  a  rizikem,  spolupracovat  s  ostatními.
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Výstupy  z  učení  a  navrhovaný  obsah  1.  -  2.  

ročník

-  pozorně  vnímá  verbální  poznámky  a  přiměřeně  
reaguje  na  ústní  informace  v  dialogu  (souhlasí  nebo  
nesouhlas,  provádí  určité  akce  jako  odpověď  na  žádost  
nebo  v  souladu  s  pokyny)  [2  JAZYKY  1-1.1-1];

-  diskutuje  s  ostatními  o  zajímavých  informacích  [2  JAZYKY  1-

Vnímá  ústní  informace,  
vyslýchá,  projevuje  pozornost,  
přiměřeně  reaguje

1.  Obsahový  řádek  „Interakce  ústně“

-  vyjadřuje  názor  na  to,  co  se  na  slyšeném  líbí  a  co  ne  [2  
JAZYKY  1-1.5-1];

-  vypráví  o  tom,  co  má  zájem  na  ústní  komunikaci  [2  JAZYKY  
1-1.3-1];

Zvýrazňuje  informace,  které  vás  
zajímají;  předává  to  ostatním

Student:

-  rozpozná  klíčová  slova  a  fráze  v  ústním  projevu  [2  JAZYKY  
1-1.4-1];

-  podporuje  a  iniciuje  dialog  o  tématech  zájmu  [2  JAZYKY  
1-1.6-1];  -  sleduje  dialog,  kde  jsou  vyjádřeny  různé  názory  na  
předmět  diskuse,  podporuje  jeden  z  úhlů  pohledu  [2  JAZYKY  
1-1.6-2];

-  kreslí  nebo  vybírá  ilustrace,  vytváří  myšlenkovou  
mapu  k  slyšenému  [2  JAZYKY  1-1.2-2];  -  předává  informace  
v  tabulkách,  diagramech  s  pomocí  učitele  [2  JAZYKY  
1-1.2-3]

-  vysvětluje  na  základě  vlastní  zkušenosti,  proč  některé  
informace  zaujaly  [2  JAZYKY  1-1.4-3]

2

Vyjadřuje  vlastní  názory  na  
předmět  diskuse;  snaží  se,  aby  
výpověď  byla  pro  ostatní  
srozumitelná  a  zajímavá;  správně  
vyslovuje  běžná  slova

-  vyslýchá  účastníka,  aby  objasnil  vyslechnuté  informace  [2  JAZYKY  
1-1.1-2];

1,3-3]

Povinné  studijní  výsledky

-  vysvětluje,  jak  vnímání  textu  závisí  na  způsobu  jeho  
podání  (logický  důraz,  tempo,  mimika,  gesta)  a  zohledňuje  to  
ve  svém  projevu  [2  JAZYKY  1-1.5-4]

-  klade  otázky  k  ústní  komunikaci  pro  doplňující  informace  [2  
JAZYKY  1-1.3-2];

-  zdůvodní  své  preference  [2  JAZYKY  1-1,5-2];

Rozpoznává  klíčová  slova  a  fráze  
v  ústní  komunikaci,  zvýrazňuje  je  
hlasem  ve  vlastním  projevu;  
vysvětluje,  proč  byly  informace  
zajímavé

Student:

1

Student:

Student:

Reprodukuje  hlavní  obsah  
ústního  sdělení  v  souladu  s  
účelem;  kreslí /  vybírá  ilustrace  
na  základě  slyšeného;  přenáší  
informace  graficky

-  používá  aktuální  obsah  (kdo ?,  co ?,  kde ?,  kdy?)  ke  konverzi  
ústních  informací  [2  JAZYKY  1-1.2-1];

výuka

-  zvýrazňuje  klíčová  slova  a  fráze  ve  vlastním  ústním  projevu  
[2  JAZYKY  1-1.4-2];

-  vysvětluje  důležitost  péče  o  druhé  a  potřebu  dívat  se  na  
věci  jinak  [2  JAZYKY  1-1.6-3];  -  mluví  o  tom,  co  na  něj  
zapůsobilo;  převypráví  události  z  vlastního  života,  
správně  vyslovuje  a  zdůrazňuje  běžně  užívaná  slova  [2  JAZYKY  
1-1.6-4];

Očekávané  výsledky

Student:

-  vnímá  monolog  (pohádky,  příběhy,  básničky,  návody  k  
úkolům),  za  určitým  účelem  [2  JAZYKY  1-1.1-3]

Student:

-  vybere ,  koho  z  dospělých  lze  kontaktovat,  aby  
potvrdil  pravdivost  vyslechnutých  informací  [2  
JAZYKY  1-1.5-3];

Vyjadřuje  názory  na  ústní  
komunikaci,  jednoduchý  text,  
mediální  text;  snaží  se  vysvětlit  své  
preference;  apeluje  na  dospělé,  aby  
potvrdili  pravdivost  informací
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-  vypráví  o  svých  vlastních  pocitech  a  emocích  z  toho,  co  slyšel  a  
viděl  [2  JAZYKY  1-1.8-1];  -  oslovuje,  zdraví,  loučí  se,  dodržuje  normy  
etikety  řeči,  používá  zdvořilostní  slova  [2  JAZYKY  1-1.8-2]

Klíčová  slova  ve  výpisu.

-  vybírá  si  texty  (knihy)  ke  čtení,  umí  vysvětlit  svůj  vlastní  
výběr  [2  JAZYKY  2-2.5-1];

-  klade  otázky  k  obsahu  textu,  aby  si  ujasnil,  jak  rozumět  [2  JAZYKY  
2-2.1-3];

-  rozlišuje  v  uměleckých  textech  (pohádky,  příběhy,  básně)  
obrazná  vyjádření  a  vysvětluje,  jaké  obrazy  pomáhají  si  představit  
[2  JAZYKY  1-1.7-4]

Role  zdvořilostních  slov  v  komunikaci

Komunikace  a  lidské  emoce  (radost,  smutek,  strach,  hněv).

-  popisuje  obálky  knih,  které  se  vám  líbí  [2  JAZYKY  2-2,5-

Podmínky  přímé  komunikace:  možnost  vidět  se  a  slyšet  se.  Pochopení  významu  
slova  jako  podmínky  úspěšné  komunikace.

Typy  informací:  text,  grafika,  zvuk  (bez  zadávání  výrazů).

Vybere  knihu  ke  čtení;  
vysvětluje  svou  vlastní  volbu

Vyprávění  a  popis  jako  typy  monologické  řeči.

Komiksy,  ilustrace,  schéma,  tabulka,  mapa  myšlenek  atd.  jako  transformované  slyšené  informace.  
Etiketa  řeči.

-  používá  vhodnou  slovní  zásobu  a  neverbální  prostředky  
(gesta,  mimiku  atd.)  [2  JAZYKY  1-1.7-2];

Student:

-  čte  správně  a  zřetelně  nahlas  různé  texty  (básně,  lidové  a  
literární  pohádky,  příběhy,  grafické  a  informační  texty)  v  
závislosti  na  účelu  čtení  [2  JAZYKY  2-2.1-

-  podporuje  argumenty  vlastních  názorů  nebo  je  vyvrací  [2  JAZYKY  
1-1.6-5]

Navrhovaný  obsah

Logický  důraz  jako  prostředek  zvýraznění  klíčových  slov.

Student:

2

Neverbální  komunikační  prostředky  (mimika,  gesta,  pohyby  
atd.).  Práce  s  informacemi.

Vypráví  o  vašich  vlastních  pocitech  
a  emocích  z  toho,  co  jste  slyšeli /  
viděli;  komunikuje  slušně

3];

Student:

-  doplňuje  si  vlastní  slovní  zásobu  [2  JAZYKY  1-1.7-3];

Esej  (bez  uvedení  termínu  na  příkladu  "autorské  křeslo").

Normy  komunikace  s  lidmi  různého  věku  (spolužáci,  učitelé).

-  vysvětluje,  jaké  prvky  tvoří  knihu  a  jaké  informace  sdělují  
[2  JAZYKY  2-2.5-2];

Poskytuje  obálku,  název  a  
ilustrace,  o  kterých  bude  řeč  v  dětské  
knize;  čte  nahlas  správně,  vědomě,  
celými  slovy,  obsahově  i  formálně  
jednoduché;  chápe  skutečný  význam  
čteného

-  rozpoznává  emoce  partnera  a  vysvětluje  svou  vlastní  reakci  na  
ně  [2  JAZYKY  1-1.7-1];

Myšlenka  dialogu  jako  řetězce  prohlášení.  Poznámky  v  dialogu:  adresa,  pozdrav,  odpuštění,  
omluva,  poděkování,  přání,  otázky,  prosby,  známosti,  gratulace,  pozvání,  souhlas,  odmítnutí  atd.

Konverze  informací.

Student:

2];

Rozpoznává  emoce  
svých  partnerů,  používá  známé  
verbální  a  neverbální  prostředky  
k  vyjádření  emocí  a  nálad;  
rozeznává  obrazné  výrazy  a  vysvětluje,  
že  pomáhají  představovat  si;  vytváří  
jednoduché  mediální  texty

Výslech  jako  upřesnění  informací.

Dialogická  a  monologická  řeč.

1

-  předvídá  přibližný  obsah  textu  podle  názvu  a  ilustrací  [2  
JAZYKY  2-2.1-1];

2.  Obsahový  řádek  "Přečíst"

-  vybírá  texty  na  navrhované  téma  [2  JAZYKY  2-2.5-4]
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-  vysvětlí  vztah  mezi  jednotlivými  zprávami  v  textu  [2  JAZYKY  2-2.2-6];

-  vysvětlí  souvislost  textu  s  vlastní  zkušeností,  světem  kolem  nás  a  
dříve  přečtenými  texty  [2  JAZYKY  2-2.4-2];  -  vysvětluje  roli  ilustrací,  
tabulek,  grafů,  schémat  pro  hlubší  pochopení  obsahu  textu  [2  JAZYKY  
2-2.4-3];

Vyjadřuje  vlastní  preference  pro  obsah  
čtených  děl,  literární  postavy,

Účel  četby  (bavit  se,  získávat  informace).

-  vysvětluje  jednání  postav  na  základě  obsahu  textu  a  
vlastních  zkušeností  [2  JAZYKY  2-2.2-4];

-  vybírá  vhodná  umělecká  díla,  která  jsou  v  souladu  s  textem  [2  
JAZYKY  2-2.6-3]

Student:

,

-  zkoumá  rysy  pohádek,  básní,  příběhů,  hádanek,  plácání,  vtipů  
atd.  [2  JAZYKY  2-2.2-9]

[2  JAZYKY  2-2.4-5]

Propojuje  informace  z  textu  s  
relevantními  životními  
situacemi;  rozlišuje  v  textu  
primární  a  sekundární;  určuje  
téma  uměleckého  díla,  stejně  jako  
jednoduchý  mediální  text

-  vypráví  o  svých  dojmech  (pocity  a  emoce)  z  obsahu  čteného  literárního  
textu  [2  JAZYKY  2-2.3-1];

-  kreslí  nebo  vybírá  ilustrace  k  uměleckému  textu,  vytváří  
aplikace,  sochy  (např.  pohádkové  postavy  atd.)  [2  JAZYKY  2-2.6-1];

-  vypráví  o  akcích  oblíbených  postav  [2  JAZYKY  2-2.3-

Navrhovaný  obsah

Název  knihy.

-  řekne ,  o  čem  text  je,  odpovídá  na  otázky  k  obsahu  čteného  [2  JAZYKY  
2-2.1-4];

-  určuje  grafické  prvky  textu,  zkoumá  vztahy  mezi  nimi  [2  JAZYKY  
2-2.2-7];

jako  fakta  mohou  čtené  myšlenky  -  vyjadřuje  myšlenku  pomoci  v  konkrétních  životních  situacích  [2  JAZYKY  
2-2.4-4];

Student:

-  čte  fragmenty  literárního  díla  [2  JAZYKY  2-

-  vysvětluje,  co  se  v  díle  líbí  a  co  ne  (jednání,  řeč  postavy,  popisy  atd.)  
[2  JAZYKY  2-2.4-1];

Student:

Na  základě  textu  kreslí /  vybírá  
ilustrace,  zachycuje  informace  graficky

-  v  textu  rozlišuje  primární  a  sekundární  [2  JAZYKY  2-2.2-5];

2];  
-  verbálně  modeluje  vlastní  chování  na  příkladu  jednání  postav  
[2  JAZYKY  2-2.2-3];

-  porovnává  pocity  a  emoce  prožívané  při  čtení  s  vlastní  emoční  
a  smyslovou  zkušeností  [2  JAZYKY  2-2.3-2]

-  prezentuje  informace  graficky  (diagramy,  tabulky,  diagramy)  
[2  JAZYKY  2-2.6-2];

snaží  vysvětlit,  co  se  mu  líbí  
a  co  ne

Student:

-  určuje  sled  událostí  v  literárním  textu  [2  JAZYKY  2-2.2-1];

Student:

Vypráví  o  vašich  vlastních  pocitech  a  
emocích  ze  čtení  textu

Prvky  knihy:  obálka,  titulní  strana,  ilustrace.

-  nachází  v  textu  neznámá  slova,  snaží  se  vysvětlit  jejich  význam  na  
základě  kontextu  [2  JAZYKY  2-2.1-5];  -  vybírá  potřebné  informace  z  
grafického  textu  (tabulky,  grafy,  schémata)  [2  JAZYKY  2-2.1-6]

-  zvolí ,  koho  z  dospělých  lze  kontaktovat,  aby  potvrdil  
pravdivost  přečtených  informací

-  určí  téma  a  hlavní  myšlenku  v  textu  [2  JAZYKY  2-2.2-8];

2,7-2]

Kniha  jako  zdroj  potěšení  a  poznání.

-  fantazíruje  na  základě  přečteného:  vymýšlí  další  zakončení  
literárního  díla,  mění  místo  děje,  přidává  nové  postavy  [2  JAZYKY  
2-2.7-1];

Experimentování  s  textem  (konec  
změn,  umístění)
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Literatura:  slovníky,  příručky,  dětské  encyklopedie.

Místo  a  čas  událostí,  postavy  (jednání,  motivy,  myšlenky,  emoce),  konflikt  nebo  problém,  vývoj  událostí,  řešení  
konfliktů.

Emocionální  dopad  děl  na  čtenáře.

-  vyměňuje  si  základní  písemná  sdělení  (poznámka,  dopis,  
blahopřání)  [2  JAZYKY  3-3.1-1];

Klíčová  slova.

Dialogy,  monology,  vypravěč,  umělecké  výrazové  prostředky  v  textu  (přirovnání,  metafory  apod.,  bez  uvozování  pojmů),  
přímý  a  obrazný  význam  slov  v  literárním  textu.

Dotazníky,  e-maily,  návody,  pozvánky,  štítky,  soukromé  a  úřední  dopisy,  mapy,  recepty,  oznámení  atd.

vlastní  život.

Malé  folklorní  formy:  hádanky,  hovorové  výrazy,  přísloví,  rčení,  herní  folklor,  pohádky,  písně,  pověsti,  mýty.

Autor  a  vypravěč.  Rozbor  jednání  postav  (příčiny  a  následky).

Expresivní  čtení,  dramatizace,  čtení  v  rolích,  kreativní  překlad,  tvorba  vlastního  textu  analogií,  jeho  "modernizace",  
pokračování  textu.

Témata  dětské  četby:  dobrodružství,  sci-fi,  rodina,  přátelství,  etické  problémy,  vlastenectví,  oddanost,  láska  k  
rodné  zemi,  Ukrajina  atd.

Před  čtením  (určení  účelu  čtení,  předvídání  obsahu);  při  čtení  (porozumění  slovní  zásobě,  vytváření  v  
představách  obrázky,  které  odpovídají  obsahu,  předpovídání  událostí,  odpovídání  na  otázky  před  čtením);  po  
přečtení  (spojení  knižních  událostí  s  událostmi  z  vlastního  života,  utváření  vlastního  pohledu  na  knihu).

Populárně  vědecké  texty.

2

Píše  ručně  psanými  písmeny,  sloučené,  
čitelné;  vytváří  drobné  a  obsahově  
jednoduché  výroky,  zapisuje  je;  správně  
napíše  slova,  která  jsou  napsána  tak,  jak  
jsou  vyslovována

Vyhledejte  v  textu  potřebné  informace.

Témata  populárně  naučných  textů:  „Environmentální  bezpečnost  a  udržitelný  rozvoj“,  „Občanská  odpovědnost“,  
„Zdraví  a  bezpečnost“,  „Podnikatelská  a  finanční  gramotnost“  ad.

Téma,  myšlenka  uměleckého  textu.

Beletrie  a  literatura  faktu,  texty  z  běžného  života.

Síla  a  tón  hlasu,  temporitum  při  čtení  básně.  Emocionální  dopad.

Analýza  uměleckého  textu.

Slova  a  výrazy,  které  charakterizují  postavu,  události.  Verš.

Oblíbená  postava,  oblíbená  část  díla

Primární  a  sekundární  informace  v  textu.

Účel,  téma,  hlavní  myšlenka.

Texty  z  běžného  života.

Jazyk  uměleckého  díla.

Popis  nálady,  pocitů  způsobených  prací,  jejich  srovnání  s  pocity  způsobenými  událostmi

-  zvolí  vhodný  design  (font,  velikost,  barvu  atd.)  pro  psaní  výpisu  [2  
JAZYKY  3-3.1-2];  -  vytváří  drobné  výroky  na  známé  téma  s  různými  účely  
komunikace;  píše  je  čitelně,  ručně  psaným  písmem  [2  JAZYKY  3-3.1-3];

Literární  povídky  a  příběhy  ukrajinských  a  zahraničních  autorů.

Struktura  textu-příběhu:  začátek  akce,  vývoj  akce,  konec  akce.  Knihovna  jako  
vzdělávací  a  kulturní  centrum.

Identifikace  vlastního  postoje  k  jednání.  Strategie  
promyšleného  čtení.

Otázky  k  jednotlivým  odstavcům  a  k  textu.

Student:

Selektivní  čtení.

Role  titulu.  Vztah  mezi  názvem  a  obsahem  textu.

Umělecké  texty.

Interpretace  uměleckého  textu.

1

Rým,  rytmus,  nálada  v  básni.

3.  Obsahový  řádek  "Písemně  komunikovat"
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Vyměňuje  si  krátké  písemné  
zprávy

Pravidla  pro  psaní  velkými  písmeny  (velké  písmeno  na  začátku  věty,  tečka,  vykřičník,  otazník  na  konci  věty,  
pravidla  pro  přenášení  slov,  samostatné  psaní  pomocných  slov  a  slov-názvů).

Krátká  písemná  vyjádření  pro  komunikaci  pomocí  digitálních  zařízení  (dotazy,  omluvy,  poděkování,  přání,  
prosby,  gratulace,  pozvánky,  rady,  souhlas,  odmítnutí  atd.).

1,4-6];

-  obnoví  zdeformovaný  text  [2  JAZYKY  3-3.3-1];  -  
zkontroluje ,  zda  nejsou  v  psaném  textu  na  prostudovaných  
pravidlech  chyby,  opraví  je  [2  JAZYKY  3-3.3-2];

Účastníci  přímé  komunikace  a  vypravěč.

Písmeno  jako  znamení  zvuku.  ABC.

4.  Obsahový  řádek  „Prozkoumávání  médií“

Komunikativní  orientace  procesu  psaní.

Struktura  slovníku  a  způsoby  práce  s  ním.

Název  textu.  Název  textu  jako  odraz  tématu.  Název  textu  jako  odraz  hlavní  myšlenky.

Obecné  seznámení  s  dějinami  písma.

Editace  jako  způsob,  jak  zlepšit  text.  Žánry  psaného  
projevu.

-  používá  vhodně  běžné  grafické  obrázky  smajlíků  [2  JAZYKY  
3-3.2-2]

S  pomocí  učitele  nachází  zřejmé  
myšlenky  v  jednoduchých  textech,  
mediálních  textech

-  probírá  obsah  a  formu  jednoduchého  mediálního  textu  
(fotografie,  fotografická  koláž,  pohlednice,  kreslený  film),  
identifikuje  (s  pomocí  učitele)  zjevné  myšlenky  v  jednoduchých  
mediálních  textech  [2  JAZYKY  4-1.4-4];

-  zapisuje  jednotlivá  slova  a  věty  podle  vypracovaných  
pravidel  pro  návrh  věty  písemně  i  slova,  která  jsou  napsána  jako  
vyslovovaná  [2  JAZYKY  3-3.1-

Kontroluje  napsané,  samostatně  
nebo  s  pomocí  učitele  zjišťuje  a  
opravuje  nedostatky  v  psaní;  
probírá  vytvořený  text  a  s  pomocí  
ostatních  jej  zdokonaluje

Pravidla  pro  vypracování  dialogu  písemně.

Student:

Textový  popis.

Velké  písmeno  ve  jménech  lidí,  přezdívkách  zvířat  a  některých  zeměpisných  názvech  (názvy  měst,  řek).

Narativní  text.

2

-  zdokonaluje  svůj  vlastní  text  (slovní  zásobu,  stavbu  vět,  tvary  slov)  s  
pomocí  učitele  [2  JAZYKY  3-3.3-3]

Student:

Obrazové  písmo  starověkých  národů  (na  úrovni  příběhů).  Grafika,  
pravopis  a  interpunkce.

Dopisy,  oznámení,  poděkování  atd.  jako  písemná  prohlášení.

Ikony  pro  zobrazení  emocí  (emotikony  včetně  grafických  obrázků  smajlíků).  Pravidla  chování  a  bezpečnosti  v  
internetovém  prostoru.

-  definuje  téma  a  hlavní  myšlenku  jednoduchých  vizuálních  
mediálních  textů  [2  JAZYKY  4-1.4-7]

-  vytváří  jednoduché  texty  pomocí  digitálních  zařízení  (dotazy,  
omluvy,  poděkování,  přání,  prosby,  gratulace,  pozvánky,  rady,  
souhlas,  odmítnutí  atd.)  [2  JAZYKY  3-3.2-1];

Informace  o  psaní  jako  prostředku  komunikace  na  dálku  a  v  čase.

Tištěný  text  je  ukázkou  pravopisu.

Komunikujte  s  digitálními  zařízeními.

-  dodržuje  použití  barev,  hudby,  animací  v  mediálním  textu  [2  JAZYKY  
4-1.4-5];  -  určuje,  komu  a  k  čemu  je  mediální  text  určen  [2  JAZYKY  4-

Navrhovaný  obsah

Slovník  pravopisu  jako  zdroj  pro  kontrolu  pravopisu.

4]

Téma  textu  a  jeho  hlavní  myšlenka.

Student:

Části  textu:  začátek,  hlavní  část,  konec.

1
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Vytváří  jednoduché  mediální  texty

Karikatury.

2

-  najde  v  uměleckých  textech  výrazové  prostředky  jazyka  a  vysvětlí  
jejich  roli  [2  JAZYKY  5-4.1-5];

-  vytváří  jednoduché  vizuální  mediální  produkty  (fotografie,  
pohlednice,  komiksy,  knihy,  nástěnné  tapety,  koláže  atd.)  s  pomocí  
učitele,  zohledňuje  účel  a  publikum  [2  JAZYKY  4-

Vliv  reklamy  na  lidské  chování.

Fotografie  jako  zdroj  informací  (například:  krajina,  portrét,  fotografie  předmětu).  Obrázek  jako  zdroj  informací.  
Komiks.

Pozoruje  jazykové  útvary  a  jevy,  objevuje  
některé  zákonitosti  vztahu  hlásek  a  
písmen,  význam  slov,  jejich  gramatickou  
podobu  a  roli  ve  větě;  pozoruje  vlastní  
řeč  i  řeč  druhých,  zdokonaluje  svou  řeč  s  
pomocí  druhých

Účel  (cíl)  a  cílové  publikum  (Kdo  to  bude  sledovat /  poslouchat?  Proč?).

Internet.

Prvky  formy  a  jejich  význam  pro  vnímání  základních  myšlenek  (barva,  hudba,  animace  v  kreslených  
filmech),  hudba  v  reklamě

Kniha  jako  zdroj  informací.

Počítačové  hry  jako  zdroj  učení,  rozvoje  a  rekreace.  Zdravé  efekty.

Student:

-  porovnává  vlastní  řeč  s  řečí  druhých  (rychlost,  výslovnost  hlásek  a  
přízvuk  slov)  [2  JAZYKY  5-4.1-2];

-  najde  ve  výroku  a  vysvětlí  roli  synonym,  antonym,  
vícesémních  slov,  příbuzných  slov  [2  JAZYKY  5-

Vyjadřuje  názory  na  jednoduchý  
mediální  text

Navrhovaný  obsah

Oblíbený  hrdina.  
Filmový  plakát  (informační  účel).  Barva,  zvuk,  
hudba  v  karikaturách.

-  vyjadřuje  své  vlastní  myšlenky  a  pocity  ohledně  jednoduchých  
mediálních  textů  poslouchaných /  prohlížených  (fotografie,  
kreslené  filmy,  počítačové  hry,  reklamy  atd.)  [2  JAZYKY  4-1.5-5];

Obsah  a  forma  mediálních  textů.

Audiovizuální  média.

Reklama  v  médiích.

Student:

1,7-6]

-  vytváří  jednoduché  audio  mediální  produkty  (prezentuje  práci  skupiny,  
dělá  hlášky  z  pódia,  oznamuje  novinky  přes  reproduktor  atd.)  s  pomocí  
učitele,  zohledňuje  účel  a  publikum  [2  JAZYKY  4-1.7-  5];

Periodika  (časopis,  noviny).

Reklamní.

1

-  vyjadřuje  vlastní  myšlenky  a  pocity  z  čtených  jednoduchých  
mediálních  textů  (komiksy,  dětské  časopisy,  reklama  atd.)  [2  JAZYKY  
4-1.5-6]

Pravdivé  a  nepravdivé  informace.  Vizuální  
média.

Obecná  představa  o  virtuální  komunikaci,  etika  virtuální  komunikace,  bezpečnost  na  internetu.

5.  Obsahový  řádek  „Zkoumání  řeči“

4,1-4];

Zastupování  médií,  mediální  gramotnost.

Kritéria  pro  výběr  karikatur  pro  prohlížení.

Student:

Témata,  emoční  a  hodnotová  zátěž  mediálních  textů.

-  volí  písmena  k  označení  hlásek  v  písmu  s  přihlédnutím  k  pravidlům  
označování  tvrdosti  -  měkkost  souhláskových  hlásek,  hláska  [y]  v  
různých  polohách  slova,  protáhlé  souhláskové  hlásky  [2  JAZYKY  5-4.1-3];

Jak  se  chránit  před  nežádoucími  vlivy  reklamy.

-  analyzuje  zvukovou  skladbu  slova  (počet  slabik,  přízvučné  
a  nepřízvučné  slabiky,  samohlásky  a  souhlásky)  (2  JAZYKY  5-4.1-1);

Machine Translated by Google
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Navrhovaný  obsah

Smysluplná  role  zvuků.

Polysémní  slova  a  homonyma.

Vytváří  jednoduché  mediální  
produkty  s  pomocí  ostatních

-  vytváří  na  základě  známých  [2  JAZYKY  5-4.2-2]  vlastní  
umělecké  texty  malých  žánrů  (hádanky,  počítadla,  myrily  atd.);

Struktura  slova.

Zvuky  řeči.

Experimenty  se  zvuky,  slovy,  frázemi  
v  jazykových  hrách;  rozbory  s  pomocí  
učitele  řeči

-  používá  hlas  a  řeč  těla  (mimika,  gesta,  pohyby)  k  reprodukci  
emocí  postav  pohádek,  bajek  apod.  [2  JAZYKY  6-

Slova-názvy  předmětů,  akcí,  znaků.

Samohlásky  a  souhlásky.  Zvuky  jsou  tvrdé  a  měkké.  Změkčené  zvuky.  Zvuky  jsou  zvonivé  a  hluché.  
Protáhlé  zvuky.  Zákonitosti  zápisu  hlásek  písmeny.

Slova  jsou  jednoznačná  a  nejednoznačná.

Slovní  forma.  Pomocná  slova  a  jejich  role  ve  větě.

Označte  zvuk  [y]  v  různých  polohách.

Student:

2

Reprodukuje  emoce  literárních  
postav  během  inscenace

-  najde  v  textu  věty  různého  typu  (tázací,  narativní,  
motivační;  zvolací  i  nezvolací)  a  prokáže  účelnost  jejich  
použití  k  dosažení  cíle  komunikace)  [2  JAZYKY  5-4.1-6];

Slovo  a  věta.

Skladba  jako  nejmenší  výslovnostní  jednotka.

-  vyhledá  slova  ve  slovníku  pravopisu,  aby  zkontroloval,  
co  je  napsáno  [2  JAZYKY  5-4.1-8];

Slovní  tvary  a  příbuzná  slova.

-  improvizuje  s  intonací,  zabarvením  a  silou  hlasu,  
reprodukuje  repliky  postav  z  pohádek,  básní,  lidových  písní  
atd.  [2  JAZYKY  6-2.7-3]

Zvuky  přírody,  světa  kolem  nás  a  zvuky  řeči  jako  „stavební  materiál“  pro  slovo.

Základ  a  konec.

literární  postavy

-  najde  v  řeči  postavy  slova,  která  jej  odlišují  od  ostatních  postav;  
vysvětluje,  jak  použití  některých  slov  charakterizuje  postavu  [2  
JAZYKY  5-4.2-3]

2,3-3]

-  vyjadřuje  svůj  dojem  z  toho,  co  viděl  na  obrázcích,  děkovných  
dopisech  [2  JAZYKY  6-3.1-5];

-  vytváří  nová  slova  na  základě  navržených  (nahrazuje  
zvuky,  mění  sled  slabik,  nahrazuje  nebo  spojuje  části  slova)  
[2  JAZYKY  5-4.2-1];

Věty  tázací,  narativní,  motivační;  zvolací  a  nezvolací  věty.

Označení  hlásek  psaným  sluchem  zpravidla  podle  pravopisného  slovníku.

Synonyma.  Vlastní  slovní  zásoba

Student:

Skupina  slov  a  vět.  Spojení  slov  ve  větě.

-  rozlišuje  různé  typy  textů  (vyprávění,  popis)  a  vysvětluje  
jejich  účel  [2  JAZYKY  5-4.1-9]

Označení  tvrdosti  a  měkkosti  souhláskových  hlásek  při  psaní.

Doslovný  a  přenesený  význam  slova.

Během  inscenace  improvizuje  
s  linkami

Student:

-  tvoří  vhodné  gramatické  tvary  slov  k  rozšíření  nebo  
zkomplikování  věty  [2  JAZYKY  5-4.1-7];

Důraz.  Smysluplná  role  důrazu.

Jmenná  funkce  slova.

Lexikální  význam  slova.

1

Kořen  slova.

6.  Obsahový  řádek  "Divadelní"

Student:
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Výkon.

-  vytvoří  ve  skupině  plakát,  rekvizity,  kostýmy,  masky,  dekorace  
[2  JAZYKY  6-3.1-6]

Herci  jako  účastníci  komunikační  hry.

Variety  tradičního  i  netradičního  divadla.  Činoherní  divadlo.

Pantomima.

Student:
-  probírá  dojem  dramatizace  z  pohledu  diváka  se  zaměřením  na  
to,  do  jaké  míry  odpovídají  zvolené  intonace  roli  [2  JAZYKY  6-1.6-6];

Dialog  mezi  aktéry  –  výměna  výpovědí.

Divadlo  a  hra.

Vyjadřuje  vlastní  názory  na  předmět  
diskuse;  snaží  se,  aby  výpověď  byla  pro  
ostatní  srozumitelná  a  zajímavá;  správně  
vyslovuje  běžná  slova

Gesta,  mimika,  intonace,  pózy,  jednání  –  neverbální  složka  výrazu.

Inscenace  oblíbených  pohádek  a  básní.

Kulisy  a  divadelní  rekvizity.  Divadelní  kostým  jako  součást  role.  Playbill.

Role  diváků  ve  hře.

-  popisuje  vlastní  pocity  z  role  z  pozice  účastníka  dramatizace  se  
zaměřením  na  to,  do  jaké  míry  napomohly  zvolené  intonace  k  vytvoření  
obrazu  [2  JAZYKY  6-4.2-4]

S  pomocí  učitele  analyzuje  řeč  
literárních  postav

Navrhovaný  obsah

Replika  jako  verbální  složka  výrazu.

Význam  improvizace  ve  hře.

-  sdílí  divadelní  zkušenost  a  popisuje  své  vlastní  pocity  pomocí  
vhodné  tematické  skupiny  slov  "divadlo" [2  JAZYKY  6-1.6-7]

Prostor  pro  herce  ke  hře  v  komunikaci.

Loutkové  divadlo  (obrazové  divadlo,  divadlo  prstů,  divadlo  v  rukavicích,  divadlo  "ponožek"  atd.).
Stínové  
divadlo.  Tematická  skupina  slov  "divadlo":  herec,  plakát,  divák,  hra,  kulisa,  gesto,  mimika,  pantomima,  hra,  režisér,  rekvizita,  
poznámka,  zkouška,  role,  scéna

Student:

Jazykovědný  a  literárně  vzdělávací  obor

•  číst  a  porozumět  autentickým  textům  různých  žánrů  a  typů  s  různou  úrovní  porozumění  obsahu;

V  souladu  s  nastíněným  cílem  hlavní  úkoly  cizojazyčného  vzdělávání

•  rozumět  sluchem  obsahu  autentických  textů;

•  adekvátně  využívat  zkušeností  získaných  při  studiu  mateřského  jazyka  a  dalších  předmětů;

Účelem  cizojazyčného  vzdělávání  pro  všeobecné  sekundární  vzdělávání  je  utváření  cizojazyčné  
komunikativní  kompetence  pro  přímou  i  nepřímou  interkulturní  komunikaci,  která  zajišťuje  rozvoj  dalších  
klíčových  kompetencí  a  naplňuje  různé  životní  potřeby  dítěte.

program;

vysvětlující  poznámka

úkoly;

•  komunikovat  v  rámci  takto  definovaných  oblastí,  témat  a  situací

•  komunikovat  písemně  v  souladu  se  souborem

Výuka  cizích  jazyků  (angličtina,  němčina,  francouzština,  španělština  a  další  jazyky)

na  základní  škole  jsou:
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různé  potřeby;

Podle  účelu  cizojazyčného  vzdělávání  a  úkolů  na  základní  škole  byly  identifikovány  tyto  
obsahové  linie:  „Vnímání  sluchem“,  „Zrakové  vnímání“,  „Ústní  interakce“,  „Ústní  interakce“,  
„Ústní  projev“,  „Písemné“.  interakce",  "Písemný  projev",  "Interakce  online"  ».

•  v  případě  potřeby  používat  neverbální  komunikační  prostředky  s  ohledem  na  
nedostatek  dostupných  jazykových  prostředků;

•  účinně  komunikovat  s  ostatními  ústně,  písemně  a  prostřednictvím  médií

•  efektivně  využívat  učební  strategie  pro  samostatnost

•  kriticky  vyhodnocovat  informace  a  využívat  je  pro  různé  účely;  •  vyjadřovat  své  myšlenky,  
pocity  a  postoje;

elektronická  komunikace;

Cizojazyčná  komunikativní  kompetence  se  projevuje  v  přímé  i  nepřímé  interkulturní  
komunikaci.  K  formování  komunikativní  kompetence  v  podmínkách  přímé  komunikace  
program  navrhuje  rozvíjet  vzdělávací  aktivity  v  obsahových  liniích  „Vnímání  sluchem“,  
„Ústní  interakce“,  „Ústní  projev“.  Obsahová  linie  „Vnímání  sluchem“  zapojuje  žáky  do  vnímání  
krátkých  jednoduchých  otázek,  výroků,  pokynů,  pokynů  a  odpovídá  na  ně  verbálně  a/nebo  
neverbálně.  Obsahová  linie  „Ústní  interakce“  je  zaměřena  na  rozvoj  schopnosti  rozpoznávat  
známá  slova  každodenní  potřeby  ve  známém  kontextu;  klást  otázky  a  odpovídat  na  sebe  a  
každodenní  záležitosti.  Obsahová  řada  „Ústní  prohlášení“  zahrnuje  vytvoření  krátkých  frází  
o  vás,  poskytnutí  základních  osobních  údajů  (např.  jméno,  adresa,  rodina,  národnost).

studium  cizích  jazyků.

Pro  utváření  komunikativní  kompetence  v  podmínkách  nepřímé  komunikace  (na  dálku  
v  prostoru  a  čase)  jsou  nabízeny  sémantické  linie  "Vizuální  vnímání" (čtenář  -  autor),  "Psaná  
interakce",  "Písemný  projev",  "Online  interakce". .  Všechny  tyto  obsahové  linie  poskytují  
studentovi  zkušenost  s  nepřímou  komunikací  a  osvojení  řady  komunikativních  dovedností,  
které  umožní  studentům  rozvíjet  komunikativní  kompetenci.  Sémantická  linie  "Vizuální  
vnímání"  poskytuje

•  zvolit  a  aplikovat  vhodné  komunikační  strategie  v  souladu  s

Obsah  vzdělávání  je  zajišťován  jednotou  předmětové,  procedurální  a  emočně-
hodnotové  složky  a  je  vytvářen  na  základě  zvládnutí  cizího  jazyka  v  kontextu  interkulturního  
paradigmatu,  který  zahrnuje  seznámení  s  kulturou  lidí,  jejichž  jazyk  studenti  studují.  Tento  
přístup  určuje  formování  připravenosti  k  interkulturní  komunikaci  v  rámci  typických  oblastí,  
témat  a  situací  komunikace  určených  kurikulem.  Na  konci  2.  stupně  dosahují  studenti  
středních  škol  úrovně  Pre-A1.  Tyto  úrovně  charakterizují  výsledky  vzdělávacích  výsledků  v  
každém  typu  řečové  činnosti  a  jsou  v  souladu  s  „Evropskými  směrnicemi  pro  jazykové  
vzdělávání“  3 .
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3
Йдеться  про  документ:  Společný  evropský  referenční  rámec  pro  studium,  výuku  a  výuku  jazyků

Posouzení.
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na  základě  jasnosti

Krátkými  frázemi  popisuje  
sebe  a  svůj  stav

výuka

-  zdraví  a  loučí  se  [2  INO  3-3.1-2];

2.  Obsahový  řádek  "Vizuální  vnímání"

-  popisuje  sebe  a  své  vlastní  zkušenosti  pomocí  jednoduchých  slov  
a  formulačních  výrazů  [2  INO  4-3.2-1];

-  reaguje  na  krátké  jednoduché  otázky,  prohlášení,  pokyny  a  pokyny,  
jsou-li  vyřčeny  pomalu  a  srozumitelně,  doprovázené  videem  
(srozumitelností)  nebo  gesty  pro  usnadnění  vnímání  a  podle  
potřeby  se  opakuje  [2  INO  1-1.1-1];

Vyžaduje  a  sděluje  
informace  o  sobě  a  
každodenních  záležitostech  
pomocí  krátkých  
konstantních  výrazů  a  podle  
potřeby  gest

-  uhodne  význam  slov,  pokud  jsou  doplněny  
obrázkem  nebo  symbolem  [2  INO  2-2.1-3]

Student:

Student:

(úroveň  před  A1)

1.  Obsahový  řádek  "Vnímání  sluchem"

-  rozpozná  známá  slova  doplněná  obrázky  [2  INO  2-2.1-1];

dotazy,  prohlášení,  
požadavky/pokyny  a  odpovídá  
verbálně  a/nebo  neverbálně

Rozeznává  známá  slova  od  studenta:

-  upřesňuje  informace  [2  INO  3-3.1-3]

-  vyjadřuje  své  pocity  a  myšlenky  pomocí  jednoduchých  slov  a  
neverbálně  je  doprovází  [2  INO  4-3.2-2]

1

Požadované  výsledky

-  rozpozná  čísla,  ceny,  data  a  dny  v  týdnu  ve  známém  kontextu,  
pokud  je  řeč  pomalá  a  jasná  [2  INO  1-1.2-1]

-  ptá  se  ostatních  a  odpovídá  na  otázky  o  sobě  a  každodenních  
činnostech  [2  INO  3-3.1-1];

Student:

-  rozpozná  známá  slova  každodenního  použití  ve  známém  
kontextu,  pokud  je  řeč  pomalá  a  jasná  [2  INO  1-1.1-2]

Očekávané  výsledky  učení

3.  Obsahový  řádek  „Ústní  interakce“

4.  Obsahový  řádek  „Ústní  prohlášení“

Student:

-  přijímá  krátké,  jednoduché  instrukce  ve  známém  kontextu  [2  INO  
2-2.1-2];

Při  vnímání  ústních  

informací  rozpozná  známá  
slova  a  fráze

Rozumí  krátce,  jednoduše

5.  Obsahový  řádek  „Psaná  interakce“

Výsledky  učení  a  navrhovaný  obsah
Třídy  1-2

vnímání  a  rozpoznávání  známých  slov  doplněných  obrázky.  V  rámci  obsahové  řady  "Písemné  prohlášení"  
se  studenti  učí  psát  krátké  fráze,  aby  poskytli  základní  informace.  Výsledkem  rozvoje  obsahové  řady  „Online  
interakce“  je  zvládnutí  dovedností  pro  navázání  základního  sociálního  kontaktu  online  pomocí  
nejjednodušších  zdvořilých  forem  pozdravů  a  rozloučení  a  zveřejňování  jednoduchých  prohlášení  o  

sobě  online.
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7.  Obsahový  řádek  „Interakce  online“

Student:

-  umísťuje  jednoduché  online  pozdravy  s  použitím  základních  
ustálených  výrazů  [2  INO  7-3.5-2];

Já,  moje  rodina  a  přátelé  (rodinní  příslušníci,  počty  do  20  let,  věk  mladších  členů  rodiny  a  přátel,  
každodenní  záležitosti).
Volný  čas  (barvy,  hračky,  akce,  dny  v  týdnu,  procházky,  koníčky).

-  poskytuje  základní  informace  v  dotazníku  pomocí  jednoduchých  
frází,  na  základě  srozumitelnosti,  model  [2  INO  5-3.3-1];
používá  nejjednodušší  vzorce  zdvořilosti  (pozdrav,  poděkování,  
rozloučení)  v  poznámce  [2  INO  5-3.3-2]

Student:

-  píše  o  sobě  jednoduchými  frázemi  na  základě  
srozumitelnosti,  vzor  [2  INO  6-3.4-1];

Člověk  (části  těla,  oblečení).

Navrhovaný  obsah
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-  píše  jednoduchá  slova,  která  odrážejí  jeho  emocionální  stav  (smutek,  
radost)  a  preference  [2  INO  6-3.4-2]

Předmět  situační  komunikace  a  lexikální  rozsah:

Funkce  řeči:  pozdravit,  
rozloučit  se,  omluvit  se,  poděkovat,  představit  se /  někoho,  pojmenovat /  popsat  někoho /  něco,  klást  
otázky  a  odpovídat  na  ně,  porozumět  a  dodržovat  jednoduché  pokyny /  pokyny /  příkazy,  porozumět  
jednoduchým  informačním  cedulím,  blahopřát  k  svátku,  vyjádřit  náladu.

Jazykový  inventář  (slovní  zásoba  a  gramatika)  je  orientační.  Jeho  výběr  se  provádí  v  souladu  s  komunikační  
situací,  potřebami  studentů  a  principem  koncentrického  učení.  Není  to  účelem  učení,  proto  není  
strukturováno  do  samostatných  lexikálních  nebo  gramatických  témat,  ale  navrženo  ke  studiu  v  kontextu  
situační  komunikace.  Studium  gramatického  materiálu  probíhá  většinou  na  úrovni  lexikálních  jednotek:  
studenti  se  učí  určité  gramatické  jevy  v  řečových  vzorcích,  aniž  by  vysvětlovali  morfologické  a  syntaktické  
vztahy  mezi  slovními  druhy  nebo  strukturními  jednotkami  obsaženými  v  tomto  vzoru.

-  publikuje  jednoduchá  jednoduchá  prohlášení  o  sobě  online,  pokud  si  
je  můžete  vybrat  z  nabídky  a /  nebo  použít  online  překladač  [2  INO  
7-3.5-3]

Píše  o  sobě  krátké  věty

Jídlo  (jednoduché  menu,  ovoce,  zelenina,  nápoje,  cena).
Škola  (školní  potřeby,  školní  nábytek,  moje  třída).

Student:

V  případě  potřeby  zapisuje  krátké  
fráze  v  reálném  čase  pomocí  
slovníku

-  navazuje  základní  sociální  kontakt  online  pomocí  nejjednodušších  
zdvořilých  forem  pozdravů  a  rozloučení  [2  INO  7-
3,5-1];

Poskytuje  nejjednodušší  
informace  o  sobě  
písemně  (poznámka,  dotazník)

Příroda  (domácí  mazlíčci,  roční  období,  divoká  a  domácí  zvířata).
Svátky  a  tradice  na  Ukrajině  a  v  zemi  studovaného  jazyka  (jména  svátků,  pozdravy,  narozeniny,  čas  (hodiny),  
sváteční  menu).

6.  Obsahový  řádek  "Písemné  prohlášení"

Při  koncipování  programu  pro  studium  matematického  vzdělávání  je  kladen  
hlavní  důraz  na  implementaci  kompetenčního  přístupu  do  výuky  matematiky.  Ve  
struktuře  programu  jsou  rozhodující  povinné  a  očekávané  výsledky  učení  na  konci  
druhého  a  čtvrtého  ročníku.

Matematický  vzdělávací  obor  
Vysvětlivka
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V  rámci  sémantických  řádků  „Číslo“,  „Čísla.  Akce  s  čísly“  je  utváření  pojmu  číslo,  
především  porozumění  principu  tvorby  různých  typů  čísel  (přirozená  jednociferná,  přirozená  
víceciferná,  zlomková  atd.)  a  způsobům  provádění  akce  s  těmito  čísly  -  porovnávání,  
sčítání,  odčítání,  násobení  a  dělení.  Kromě  toho  probíhají  práce  na  studiu  zákonitostí  
a  vlastností,  metod  provádění  aritmetických  operací  při  řešení  každodenních  problémů  
matematického  obsahu,  vč.

•  utváření  schopnosti  rozpoznat  mezi  každodenními  problémy  ty,  které

V  počátečním  kurzu  matematického  vzdělávání  v  souladu  se  stanoveným  účelem  a  
formulovanými  úkoly  jsou  identifikovány  tyto  sémantické  linie:  "Číslo",  "Čísla".  Akce  s  čísly  ","  
Měření  veličin  ",  "  Prostorové  vztahy.  Geometrické  obrazce  ",  "  Práce  s  daty  ".

výuka  matematiky  může  být:

Účel  matematického  vzdělávacího  standardu  definuje  „rozvoj  matematického  myšlení  
dítěte,  schopnosti  chápat  a  hodnotit  matematická  fakta  a  zákonitosti,  činit  informovaná  
rozhodnutí,  rozpoznávat  v  každodenním  životě  problémy,  které  lze  řešit  pomocí  matematických  
metod,  modelových  procesů  a  situací  k  řešení  problémy."

V  rámci  obsahové  řady  „Měření  veličin“  se  na  základě  subjektivních  zkušeností  a  
dovedností  badatelské  práce  učí  mladší  žáci  pomocí  improvizovaných  prostředků  a  měřicích  
přístrojů  měřit  délku,  hmotnost,  teplotu,  čas,  kapacitu  (objem),  operovat  s  penězi.

•  rozvoj  schopnosti  vnímat,  přetvářet  a  vyhodnocovat  přijímané  informace  s  využitím  různých  
zdrojů,  včetně  prostředků  informačních  a  komunikačních  technologií.

V  souladu  s  obecnými  cíli  nejdůležitějších  úkolů

Tento  přístup  umožňuje  jasně  vidět,  jaké  kompetence  by  si  měli  mladší  žáci  osvojit  v  
prvním  a  druhém  cyklu  primárního  vzdělávání,  a  učitel  by  se  neměl  soustředit  na  
prostudování  stejného  objemu  a  obsahu  látky  a  vyhrazovat  si  právo  na  její  výběr  na  základě  
věku  a  individuálních  psychofyziologických  rysů  a  potřeb  žáků  vypracováním  vlastního  
vzdělávacího  programu.

příběhové  úkoly.

lze  řešit  pomocí  matematických  metod  a  technik;  •  rozvoj  schopnosti  provádět  
výzkum,  analýzu,  plánování  sledu  akcí  k  řešení  každodenních  problémů  matematického  obsahu,  
včetně  problémů  se  zápletkami;  •  formování  a  rozvoj  vědomých  a  silných  počítačových  
dovedností;  •  rozvoj  schopnosti  popsat  viděné,  slyšené,  čtené  pomocí  jednoduchých  
matematických  modelů;  •  utváření  odpovědného  postoje  k  hypotézám,  jejich  hodnocení,  
dokazování  či  vyvracení,  zdůvodňování  jejich  volby;  •  rozvoj  zkušeností  ve  studiu  prostorových  
vztahů,  forem  objektů  okolního  světa,  konstrukce  rovinných  a  trojrozměrných  geometrických  
útvarů;
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V  procesu  edukační  práce  s  různými  hodnotami,  práce  s  geometrickým  materiálem,  
zkoumání  prostorových  vztahů  a  geometrických  útvarů  různých  tvarů,  stavba  rovinných  a  
trojrozměrných  útvarů  z  improvizovaného  materiálu,  tvorba  modelů  reálných  a  imaginárních  
objektů  různého  provedení,  tvorba  modelů  reálných  a  imaginárních  objektů  různých  tvarů  
rozlišují  se  i  jednoduché  úlohy.popsané  v  matematických  textech  včetně  a  dějové  úlohy  
geometrického  obsahu  (sémantická  linie  "Prostorové  vztahy.  Geometrické  obrazce").  Formování  
schopnosti  studentů  analyzovat  každodenní  problémy  matematického  obsahu  vyžaduje  jejich  

zvládnutí  matematického  modelování

Příklady  takzvaných  "fyzických"  modelů  se  nacházejí  v  předškolním  věku:  hračky  
obklopující  dítě,  fotografie  osoby,  zeměkoule  atd.,  a  matematické  modelování  je  vytváření  
modelů  a  jejich  studium  pomocí

Od  1.  třídy  by  se  měli  žáci  učit  pracovat  s  různými  typy  jednoduchých  matematických  
modelů,  protože  ty  nějakým  způsobem  pomáhají  vybírat,  organizovat,  analyzovat  a  
zaznamenávat  data  (daná  stavem  problému,  shromážděná  pomocí  dotazníku  apod.).  Tato  
práce  se  odvíjí  v  obsahovém  řádku  „Práce  s  daty“.  Během  dvou  cyklů  výuky  matematiky  v  
kombinaci  s  dalšími  obory  vzdělávání  si  tak  žáci  primárního  vzdělávání  rozvinou  znalosti,  

dovednosti,  postoje,  což  je  podstatou  kompetenčního  přístupu,  aby  si  zajistili  další  
schopnost  se  úspěšně  učit,  s  uznáním  role  matematického  znalosti  a  dovednosti  v  osobním  
a  společenském  životě.  Výsledky  učení  a  navrhovaný  obsah

Žáci  přitom  provádějí  transformace,  porovnávání,  sčítání  a  odčítání  vyjmenovaných  
čísel,  řeší  každodenní  úlohy  matematického  obsahu,  včetně  dějových  úloh,  s  použitím  
různých  jednotek  měření.

jako  metoda  činnosti  při  studiu  reálných  objektů  a  procesů  a  při  řešení  výchovně  -  
kognitivních  a  prakticky  orientovaných  problémů  s  využitím  různých  zdrojů  informací  včetně  
informačních  a  komunikačních  technologií.

matematika.

1  -  2.  třída

výuka

-  používá  v  řeči  pořadové  číslo  při  stanovení  pořadového  čísla  
předmětu  vzhledem  k  jinému  [2  MAO  1-1.1-

-  reprodukuje  v  různých  činnostech  pravděpodobné  a  skutečné  
výsledky  počtu  předmětů,  které  je  obklopují  (kreslí,  učí

1];

1

Očekávané  výsledky  učení

2]
Student:

Požadované  výsledky

-  počítá  předměty  okolního  světa  podle  pravidel  počítání  (řazené  
za  sebou,  do  kruhu,  chaoticky;  dvojky,  pětky,  desítky)  [2  MAO  
1-4.2-1];

-  počítá  do  100  v  dopředném  a  zpětném  pořadí  [2  MAO  1-4,2-

Rozpoznává  mezi  situacemi  ve  
svém  životě  ty,  které  vyžadují  
výčet  předmětů,  měření  veličin,  
výpočet

1.  Obsahový  řádek  "Číslo"

2

počítá  předměty,  udává  číslo  
výsledku  čísla;  porovnává  čísla  
v  rámci  stovky  a  organizuje  je

Student:
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-  rozděluje  objekty  do  skupin  na  společném  základě  [2  MAO  1-4.1-

-  jakýmkoli  způsobem  kontroluje  správnost  čísla  [2

-  vyšetřuje ,  že  stejná  číslice  v  záznamu  čísla  nabývá  různých  hodnot  v  závislosti  
na  své  poloze  [2  MAO  2-4.2-5];

Student:

podepsat

2

-  porovnává  získaný  výsledek  počítání  předmětů  s

-  koreluje  počet  objektů  prostředí  s  odpovídajícím  přirozeným  číslem  a  
naopak  [2  MAO  2-4.2-7];

Převádí  informace  (slyšené,  viděné,  čtené)  
na  diagram,  tabulku,  schematický  nákres

-  předpovídá  výsledek  počtu  objektů  okolního  světa  dostupných  k  pozorování  
[2  MAO  1-3.3-1];

Navrhovaný  obsah

slova  a  čísla  [2  MAO  2-4.2-3];

Porovná  získaný  výsledek  s  prognózou

Číslo  je  v  dopředném  a  opačném  pořadí.  Počet  dvojek,  pětek,  desítek.  Porovnání  
pravděpodobných  a  skutečných  výsledků  obrázku.  Kontrola  správnosti  čísla  pohodlným  způsobem.

-  spojuje  objekty  do  skupiny  na  společném  základě  [2  MAO  1-4.1-

polovina,  třetina,  čtvrtina  [2  MAO  2-4.2-9]

-  vyhledá  potřebné  informace  s  využitím  zejména  ICT  nástrojů  [2  MAO  2-2.1-1];

mozaiku,  vytváří  aplikaci,  zpívá,  vyrábí  si  vlastní  počítadla  atd.)  [2  MAO  
1-1.1-2]

4]

MAO  1-3,3-4];

-  identifikuje  významné,  společné  a  charakteristické  rysy  objektů  okolního  světa  
[2  MAO  1-4.1-1];

Student:

projektovaný  [2  MAO  1-3.3-3];

1

-  rozděluje  konkrétní  předměty/skupiny  předmětů  napůl,  na  tři,  čtyři  stejné  
části  (jablko,  dort,  pizza,  čtverec,  cukroví,  sešity,  knihy  atd.)  během  hry  
nebo  simulace  životních  situací,  popisuje  pomocí  vhodných  modelů  [2  
MAO  2-4,2-8];

3];

Vybírá  posloupnost  akcí  k  vyřešení  
problémové  situace

Identifikuje  podstatné,  společné  a  
charakteristické  rysy  předmětů  
okolního  světa;  porovnává,  seskupuje  
a  rozděluje  do  skupin  podle  společných

objekty /  skupiny  objektů  [2  MAO  1-3.3-2];

2.  Obsahový  řádek  „Čísla.  Akce  s  čísly  »

-  porovnává  přirozená  čísla  do  100,  označuje  výsledek  porovnání  pomocí  
znamének>,  <,  =  [2  MAO  2-4.2-6];

-  zjistí,  jaké  informace  jsou  potřebné  k  vyřešení  problému,  včetně  příběhových  
úkolů  (které

-  porovnává  a  organizuje  objekty  okolního  světa  na  jednom  nebo  více  místech  
[2  MAO  1-4.1-2];

-  navrhuje,  jak  a  kolik  stejných  částí  by  mělo  být  rozděleno

Znaky  předmětů  ve  světě:  barva,  velikost,  tvar  atd.  Společné  a  charakteristické  rysy.  Porovnání  a  řazení  objektů  
po  celém  světě  na  jednom  nebo  více  základech.  Číslo  podle  pravidel  objektů  okolního  světa  do  100.  Pořadové  
číslo.

-  tvoří  přirozená  čísla  počítáním  a  odečítáním  jednotek  [2  MAO  2-4.2-4];

-  převádí  informace  (slyšené,  viděné,  čtené)  do  schematického  nákresu,  diagramu,  
tabulky,  číselného  vyjádření  [2  MAO  2-2.1-2]

Student:

-  dochází  k  závěru  o  spolehlivosti  zamýšleného  výsledku  [2MAO  1-3.3-5]

Student:

-  čte  a  zapisuje  přirozená  čísla  (alespoň  100)  a  nulu  -

Student:

Počítá  předměty,  udává  číslo  výsledku  
čísla;  porovnává  čísla  v  rámci  stovky  a  
organizuje  je

-  demonstruje,  co  je  celý  objekt  a  jeho  části  -
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Student:

Určuje  dostatek  dat  pro  řešení  
problémové  situace

Student:

-  vypočítá  hodnotu  výrazů  s  proměnnou  [2  MAO  2-4,3-4];

číselné  údaje  [2  MAO  2-3.1-2]

Předpovídá  výsledek  aritmetických  
operací

relevantní  závěr  [2  MAO  2-3.2-1]

-  předpovídá  výsledek  výpočtů  [2  MAO  2-1.3-1];

Student:

konkrétní  otázka;  určí  akci  (akce)  k  
vyřešení  problémové  situace,  provede  
ji  (je)

Počítá  ústně  pohodlným  způsobem  
pro  sebe  ve  vzdělávacích  a  
praktických  situacích

MAO  2-3,1-1];

-  vypočítá  součet  (sčítá),  rozdíl  (odečítá),  součin  (násobí),  podíl  (dělí)  
pohodlným  způsobem  do  100,  včetně  použití  položek  nebo  nástrojů,  
které  je  nahrazují)  [2  MAO  2-4.3-2];

Čísla  11-100.  Poziční  záznam  čísla.  Porovnání  
čísel.  Znaménka  <,>  Aritmetické  operace  
sčítání  (hledání  celku)  a  odčítání  (hledání  části  celku).  Názvy  složek  akcí  sčítání  a  odčítání.  Hledání  
neznámých  složek  akcí  sčítání  a  odčítání

=.

informace  jsou  dostupné,  jaké  informace  nejsou  dostupné  a  co  je  třeba  
zjistit)  [2  MAO  2-2.2-1];

-  chápe  závislost  výsledků  aritmetických  operací  na  změně  jedné  ze  složek  
[2  MAO  2-4.8-1]

Student:

Student:

-  řeší  problémové  situace  na  základě  jednoduchých  matematických  
modelů  [2  MAO  2-2.3-2]

Kontroluje  správnost  výsledku  aritmetické  
operace;  zjišťuje  a  opravuje  chyby

Student:

Navrhovaný  obsah

-  používá  různé  způsoby  provádění  početních  operací  s  čísly  (sčítání,  
odčítání,  násobení,  dělení)  při  řešení  úloh  a  konkrétních  životních  
problémů  popsaných  v  matematických  úlohách  [2  MAO  2-4.3-5]

-  najde  význam  matematických  výrazů  [2  MAO  2-4.3-3];

Stanoví  vztah  mezi  komponentami  
a  výsledkem  aritmetické  operace

-  chápe ,  že  k  zodpovězení  otázky  nemusí  být  dost

-  zjišťuje,  zda  existuje  jiný  způsob  řešení  problémové  situace  (s  pomocí  
dospělého  nebo  vlastními  silami),  dělá

-  je  přesvědčen  o  spolehlivosti  výpočtu,  provede  test  vhodným  způsobem,  
vyvodí  příslušný  závěr  [2  MAO  2-1.3-2]

-  operuje  s  čísly  do  100,  řeší  různé  životní  problémy  (hledání  čísla  bytu  
(domu),  místa  v  kině,  vlaku,  autobusu,  letadle,  číslo  kanceláře  v  různých  
institucích,  telefonní  číslo  atd.)  [2  MAO  2  -4,3-  1];

-  vyhledá  potřebné  (nezbytné)  údaje  k  provedení  úkolu  [2

Identifikuje  způsoby  řešení  
problémové  situace

,

-  popisuje  (komentuje)  sled  akcí  k  vyřešení  problému  (včetně  zápletkového  
úkolu)  s  pomocí  dospělého  nebo  samostatně  [2  MAO  2-2.2-2]

-  najde  chyby  v  matematických  výpočtech,  odstraní  je  provedením  
nezbytných  akcí  [2  MAO  2-3.4-1]

Student:

Vybírá  číselná  data  nezbytná  a  
dostatečná  k  zodpovězení

Vztah  mezi  sčítáním  a  odčítáním.  Permutabilní  
zákon  sčítání.

-  určí  číselné  údaje  nezbytné  a  dostatečné  pro  zodpovězení  konkrétní  otázky  
[2  MAO  2-2.3-1];

Přirozená  čísla  1-10.  
Označení  čísla  číslicí.  Obrázek  0.  Složení  čísel  2-10.  Číselná  
čára.  Předchozí  a  následující  číslo.
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3.  Obsahový  řádek  "Měření  veličin"

-  měří  délky  objektů  nebo  segmentů)  [2  MAO  3-4.7-4];

-  porovnává  objekty  okolního  světa  v  délce,  hmotnosti,  kapacitě  (objemu)  
[2  MAO  3-1.2-3];

Životní  situace  řešené  matematicky  (texty  matematického  obsahu,  dějové  úlohy),  jejich  řešení  na  základě  jednoduchých  
matematických  modelů.

Student:

-  zaznamenává  výsledky  měření  základních  hodnot  v

použití  v  konkrétním  případě  [2  MAO  3-1,2-4];

Měří  hodnoty  pomocí  improvizovaných  
prostředků  a  měřicích  přístrojů

-  ukazuje  čas  na  obrázku /  rozložení  ciferníku  s  ručičkami  [2  MAO  3-4.7-7];

-  pracuje  s  penězi,  nakupuje  v  obchodech

-  měří  hodnoty  s  volným  přístupem  k  potřebným  měřícím  přístrojům  
(pravítko,  teploměr,  hodiny,  kádinka)  a  různým  nestandardním  
měřítkům /  improvizovaným  prostředkům  (páska,  krabička  od  sirek,  
přesýpací  hodiny,  sklenice,  lžíce  atd.)  [2  MAO  3-  4,7-1];

-  měří  kapacitu  nádoby  pomocí  litrové  odměrky  [2

Matematický  výraz  a  jeho  význam.

jména  [2  MAO  3-1.2-6];

Sčítání  a  odčítání  čísel  do  100  Metody  
provádění  aritmetických  operací  sčítání  a  odčítání.  Aritmetické  
operace  násobení  a  dělení.  Názvy  složek  násobení  a  dělení.  Hledání  
neznámých  složek  násobení  a  dělení

1

-  staví  segmenty  dané  délky)  [2  MAO  3-4,7-5];

Permutabilní  zákon  násobení.

jeho  život;  definuje  skupinu

centimetry  (cm),  decimetry  (dm),  metry  (m);  kilogramy  (kg),  kvintaly  
(c);  stupně  Celsia  (Co ),  hodiny  (hodiny),  minuty  (minuty);  litry  (l)  [2  
MAO  3-4,7-3];

-  řeší  problémové  situace  ze  svého  života,  obsahující  skupiny  vzájemně  
propojených  veličin  (délka,  hmotnost,  teplota,  čas,  kapacita)  [2  
MAO  3-1.2-1];

-  porovnává  vyjmenovaná  čísla  uvedená  v  jednotkách  délky,  hmotnosti,  
kapacity  (objemu),  času,  teploty  [2  MAO  3-1,2-5];

Chyby  ve  výpočtech.  Způsoby,  jak  opravit  chyby.

Pořadí  akcí  v  matematických  výrazech  pro  1  -  2  akce.  Výrazy  s  
proměnnou  pro  1-2  akce.  Pravděpodobné  a  skutečné  výsledky  
výpočtů.  Numerické  rovnosti  a  nerovnosti.

-  zná  měrné  jednotky  a  vztah  mezi  nimi  [2  MAO  3-4.7-2];

MAO  3-4.7-9]

-  chápe ,  které  jednotky  měření  jsou  vhodné

Student:

Celek,  části  celku.  
Diferenciální  a  vícenásobné  srovnání.

-  používá  kalendář  k  popisu  a  řešení  každodenních  
problémů  [2  MAO  3-4.7-8];

(skutečné  i  imaginární),  prodeje  a  nákupy  na  školních  veletrzích  
atd.  [2  MAO  3-1,2-2];

Vztah  mezi  akcemi  násobení  a  dělení.

-  určuje  čas  s  přesností  na  pět  minut  [2  MAO  3-4,7-6];

2

související  veličiny  k  řešení  
každodenních  problémů  
matematického  obsahu

Analyzuje  problémové  situace  s

-  převádí  pojmenovaná  čísla  vyjádřená  v  jednotkách  po  dvou

Machine Translated by Google



22

Řešte  ve  svém  životě  problematické  situace,  které  obsahují  skupiny  příbuzných  veličin.

Student:

-  vytváří  modely  skutečných  a  imaginárních  objektů  [2  MAO  4-4.6-3]

Měření  kapacity  (objemu)  nádoby  pomocí  litrové  (nebo  jiné)  odměrky.

Rozpoznává  známé  geometrické  
rovinné  a  trojrozměrné  obrazce  mezi  
předměty  okolního  světa,  na

-  demonstruje  schopnost  pohybovat  předměty  v  určených  směrech:  zprava  
doleva,  zleva  doprava,  shora  dolů,  zdola  nahoru  [2  MAO  4-4.4-2];

Geometrické  rovinné  útvary:  trojúhelník,  čtyřúhelník  (obdélník,  čtverec),  pětiúhelník,  šestiúhelník,  kruh,  jejich  podstatné  
znaky,  vlastnosti.  Sestrojte  obdélník /  čtverec  na  listu  v  buňce.

2

-  najde  známé  rovinné  a  trojrozměrné  obrazce  mezi  objekty  prostředí,  na  
obrázcích  [2  MAO  4-4.5-3];

-  konstruuje  známé  rovinné  a  trojrozměrné  obrazce  z  improvizovaného  
materiálu  (plastelína,  hlína,  sláma,  konstruktor  atd.)  [2  MAO  4-4.6-2];

Student:

-  rozlišuje  mezi  přímými  a  nepřímými  úhly,  zobrazuje  je  na  listu  v  buňce  se  
čtvercem  [2  MAO  4-4,5-5];

Měření  délky  předmětů  nebo  segmentů.  Konstrukce  segmentů  dané  délky.

-  provádí  sčítání  a  odčítání  s  pojmenovanými  čísly,

4.  Obsahový  řádek  „Prostorové  vztahy.  Geometrické  tvary  "

-  rozlišuje  geometrické  rovinné  a  trojrozměrné  útvary  podle  jejich  podstatných  
znaků  [2  MAO  4-4.5-1];

7]

Student:

-  komentuje  provedené  akce  pomocí  vhodných  matematických  výrazů  v  řeči  
[2  MAO  4-4.4-3]

obrázky

Porovnání  objektů  okolního  světa  v  délce,  hmotnosti,  kapacitě  (objemu).  Vhodnost  použití  
jednotek  měření  v  konkrétních  případech.  Peníze.  Peněžní  transakce.  Vznik  pojmu  „odpočinek“  
Pojmenovaná  čísla.  Transformace  pojmenovaných  čísel,  vyjádřených  v  jednotkách  dvou  jmen.  
Porovnávání,  sčítání  a  odčítání  vyjmenovaných  čísel.

Stanovení  času  na  hodinách  s  přesností  na  1  hodinu /  5  minut  Kalendář  a  jeho  využití  k  popisu  a  řešení  každodenních  
problémů.

-  stanoví  relativní  umístění  objektů  v  rovině  a  v  prostoru  (vlevo,  vpravo,  
nahoře,  dole  atd.)  pomocí  matematického  jazyka  [2  MAO  4-4.4-1];

-  vytvoří  obdélník /  čtverec  na  listu  v  buňce  [2  MAO  4-

Doporučený  obsah  
Umístění  objektů  v  rovině  a  v  prostoru.  Směry  pohybu  předmětů.  
Geometrické  tvary:  bod,  čára,  křivka,  paprsek,  úsečka,  lomená  čára,  úhel,  kružnice,  jejich  podstatné  
znaky.  Modelování  geometrických  tvarů  z  improvizovaného  materiálu  (tkaničky,  tužky,  tyčinky  atd.).

Zaměřuje  se  na  letadlo  a  ve  
vesmíru;  popisuje  nebo  
schematicky  znázorňuje  umístění,  
směr  a  pohyb  předmětů

Navrhovaný  obsah  
Měření  veličin  (délka,  hmotnost,  teplota,  čas,  kapacita)  pomocí  improvizovaných  prostředků  a  měřicích  přístrojů.

-  uvádí  příklady  objektů  ve  světě,  které  mají  tvar  rovinného  nebo  
trojrozměrného  obrazce  [2  MAO  4-4.5-4];

Konstruuje  plošné  a  trojrozměrné  
obrazce  z  improvizovaného  materiálu,  
vytváří  modely  reálných  i  
imaginárních  předmětů

prezentovány  ve  stejných  jednotkách  [2  MAO  3-1.2-

-  reprodukuje  studované  geometrické  tvary  (střihy,  lepení,  kresby,  modely  
atd.),  a  to  nejen  pomocí  hotových  geometrických  tvarů,  ale  také  
rozpoznatelných  v  předmětech  světa  [2  MAO  4-4.5-2];

1

-  modeluje  geometrické  obrazce  z  improvizovaného  materiálu  (tkaničky,  tužky,  
tyčinky  atd.)  [2  MAO  4-4.6-1];

4,5-6]
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-  shromažďuje  data,  která  odrážejí  každodenní  problémy  na

5.  Obsahový  řádek  "Práce  s  daty"

Rozpoznávání  známých  geometrických  rovinných  a  trojrozměrných  obrazců  mezi  objekty  prostředí,  na  obrázcích.  
Konstrukce  známých  rovinných  a  trojrozměrných  geometrických  obrazců  z  improvizovaného  materiálu.  Vytváření  
rozvržení  skutečných  a  imaginárních  objektů.

na  základě  navrženého  dotazníku  (dvě  nebo  tři  otázky)  [2  MAO  
5-1.2-8];

Student:

Doporučený  obsah  
Shromažďování,  organizování,  porovnávání  a  seskupování  dat.  Čtení  dat  z  tabulek,  ikon,  diagramů.

Geometrické  trojrozměrné  tvary:  krychle,  jehlan,  koule,  kužel,  válec,  jejich  základní  znaky.

-  čte  data  z  tabulek,  ikon,  diagramů  [2  MAO  5-1.2-10]

1  Analyzuje  problémové  situace  svého  
života;  definuje  skupinu  vzájemně  
propojených  veličin  k  řešení  
každodenních  problémů  matematického  
obsahu -  organizuje,  porovnává,  seskupuje  data  pomocí  jednoduchých  modelů  

[2  MAO  5-1.2-9];

2

Provádějte  jednoduché  úkoly  na  základě  shromážděných  (dostupných)  dat  pomocí  jednoduchých  modelů.

V  souladu  s  nastíněným  cílem  hlavní  úkoly  přírody

V  souladu  s  uvedenými  cíli  a  záměry  se  rozlišují  tyto  sémantické  linie:  „Poznám  
přírodu“,  „Jsem  v  přírodě“,  „Jsem  ve  světě  vytvořeném  člověkem“.  Obsahová  linie  „Poznám  

přírodu“  je  zaměřena  na  rozvoj  badatelských  dovedností  studentů  podporou  
zvídavosti  a  zájmu  o  pozorování,  experimenty  a  modelování  s  cílem  nalézt  odpovědi  na  
otázky  o  světě  kolem  nich.  Obsahová  linie  „Jsem  v  přírodě“  zahrnuje  rozvíjení  představ  
mladších  studentů  o  objektech  a  jevech  přírody,  navazování  vazeb  mezi  neživou  a  živou  

přírodou,  utváření  šetrného  vztahu  k  přírodě;  rozvoj  dovedností  environmentálně  
šetrného  chování  v  prostředí.

zapojení  do  environmentálních  akcí;

Účelem  oboru  přirozeného  vzdělávání  pro  všeobecné  sekundární  vzdělávání  je  
formování  vědeckého  myšlení  a  badatelské  kultury;  rozvoj  systémových  představ  o  celistvosti  
a  rozmanitosti  přírody,  nastolení  principů  udržitelného  rozvoje,  efektivního,  bezpečného  a  
ekologického  chování  v  životním  prostředí.

Sémantická  linie  „Jsem  ve  světě  vytvořeném  člověkem“  je  zaměřena  na  formování  
obecných  představ  o  světě  vytvořeném  člověkem,  koncepty  vztahů

•  formování  ekologicky  a  eticky  oprávněného  chování  v  přírodě,

vysvětlující  poznámka

•  postupné  utváření  představ  o  přírodovědném  obrazu  světa  prostřednictvím  
prohlubování  základních  znalostí  o  přírodních  objektech  a  jevech,  vztahu  v  systému  
„neživá  příroda  –  živá  příroda“,  závislosti  člověka  na  prostředí  a  jeho  vlivu  na  mu.

•  výchova  k  lásce  a  úctě  k  přírodě  rodné  země,  Ukrajiny,  planety  Země;
vzdělávací  obory  na  základní  škole  jsou:

Přirozená  výchova

•  rozvíjení  zájmu  o  poznávání  přírody,  osvojování  metod  výchovných  a  poznávacích  
činností,  základní  badatelské  dovednosti  (pomocí  experimentů,  pozorování);
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člověk  a  příroda,  slouží  jako  zdroj  inspirace  pro  hledání  a  realizaci  dětských  invenčních  nápadů  a  
projektů.

Třídy  1-2

Vedoucí  roli  ve  studiu  přírodní  výchovy  má  výzkum  (pozorování,  experimenty),  exkurze,  
environmentální  a  projektové  aktivity  studentů.

Výsledky  učení  a  navrhovaný  obsah

-  předpovídá  výsledek  výzkumu  on /  ona

1

-  popisuje  fáze  vývoje  rostliny  [2  O  1-1,5-1];

-  rozlišuje  zvuky  podle  zdroje,  hlasitosti  [2  ASI  1-

2

-  popisuje  sekvenci  akcí  v  experimentu /

Student:

-  popisuje  změny,  ke  kterým  dochází  se  
vzduchem  (expanze  při  ohřevu  a  stlačení  při  chlazení)  
[2  O  1-1,5-3];

-  rozlišuje  mezi  hudebními  zvuky,  zvuky  řeči  a  zvuky  
[2  O  1-1,5-6];

-  rozhodne  se,  že  by  chtěl  prošetřit  [2

Vybírá  a  vysvětluje  akce  
pro  studium  přírodních  objektů;  
určuje  možné  výsledky  
pozorování/výzkumu

-  v  případě  potřeby  používá  nejjednodušší  
materiály  a  zařízení,  včetně  pravítka,  lupy,  váhy,  teploměru  
[2  O  1-1.4-2]

-  určuje ,  které  smyslové  orgány  budou  pro  
vybranou  studii  potřeba  [2  O  1-1.1-2];

-  uhodne  pravděpodobný  výsledek  [2  O  1-1,2-3]

Požadované  výsledky

experiment

Popisuje,  co  se  naučil  
pozorováním  a  experimentováním

-  popisuje ,  jak  se  objevují  "sluneční  zajíčci" [2  O  1-

Obsahový  řádek  „Poznám  přírodu“1.

Student:

-  vysvětluje ,  proč  provádí  určité  činnosti,  
pozoruje  nebo  experimentuje  s  přírodními  objekty /  jevy  
[2  O  1-1.2-1];

pozorování  [2  O  1-1,3-1];

-  rozlišuje  složky  půdy  (písek,  hlína,  kameny

výuka

-  vysvětluje ,  že  lidé  vnímají  zvuky  odlišně  [2

Očekávané  výsledky  učení

-  vysvětluje  rozdíl  mezi  pozorováním  
přírody  a  "kontemplací"  přírody  [2  O  1-1.1-3]

Student:

-  popisuje ,  jak  se  voda  mění  v  páru  nebo  led /  
sníh,  jak  taje  led /  sníh,  vzniká  rosa /  jinovatka /  mlha /  déšť /  
mráz  [2  O  1-1,5-2];

1,5-5];

PRO  1-1.1-1];

Student:

očekává  [2  ASI  1-1,2-2];

atd.)  [2  PRO  1-1,5-4];

1,5-8];

Student:Vybírá  v  bezprostředním  okolí,  co  je  
zajímavé  prozkoumat

-  provádí  (individuálně  nebo  ve  skupinách)  
jednoduchá  pozorování /  experimenty  [2  O  1-1.4-1];

Zkoumá  vybrané  přírodní  jevy  a  
objekty  pomocí  poskytnutých  
přístrojů,  modelů

-  vybírá  nejjednodušší  materiály  a  zařízení,  která  
lze  použít  [2  O  1-1.3-2]

Navrhuje /  volí  sekvenci  kroků  
během  pozorování /

PRO  1-1,5-7];
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Popisuje  a  vysvětluje,  co  se  naučil;  
radovat  se  z  poznání  nového,  chápe,  že  
chyby  jsou  nedílnou  součástí  poznání

PRO  1-2.2-2]

-  rozlišuje  stromy,  keře,  bylinné  rostliny  [2  O  1-4,3-

Rozumí  problému  v  okolním  světě;  
se  zamýšlí  nad  tím,  co  je  o  tomto  
problému  známo  a  jak  jej  řešit

-  vysvětluje ,  že  chyby  mohou  ve  studii  pomoci  [2  O  1-1.6-2]

-  na  základě  vlastních  zkušeností  najde  potvrzení  pravdivosti  
informací  o  přírodě,  vyjádří  se  k  nim  [2  O  1-4.2-1];

-  zachycuje  získané  informace /  data  slovy,  obrázky,  symboly,  
pomocí  digitálního  zvuku,  videa,  foto  zařízení  [2  O  1-2.2-1];

-  porovnává  listnaté  a  jehličnaté,  stálezelené  a  listnaté  rostliny  
[2  ASI  1-4.3-5];

Navrhovaný  obsah

2,1-2];

s  jejich  obrázky /  popisy  a  naopak  [2  O  1-4.1-

-  rozlišuje  živé  a  neživé  přírodní  předměty  [2  O  1-4.3-2];

-  ukazuje  na  informace,  kterým  nerozumí  [2  O  1-2.1-4]

-  rozlišuje  podstatné  informace  o  přírodě  [2  O  1-4.1-2]

Student:

-  pozoruje  stěhovavé  a  přisedlé  ptactvo  oblasti  a  popisuje  jejich  
chování  [2  O  1-4.3-8];

Zobrazuje  informace  o  světě  
kolem  vás  ve  formě  kresby,  
tabulky

-  vysvětluje,  proč  se  tvoří  stín  [2  O  1-1,5-9];

-  používá  informace  ze  známých  a  navrhovaných  z  jiných  zdrojů  
(knihy,  filmy  atd.)  [2  O  1-2.1-1];

Student:

průhledné  a  neprůhledné  předměty  [2  ASI  1-1,5-10];

Student:

-  zaznamenává  výsledky  pokusů  (například  do  tabulky)  [2

-  rozlišuje  fantastickou  představu  o  přírodních  objektech  
a  faktech  o  nich  na  základě  dostupných  zdrojů  [2  O  1-4.2-2];

-  podle  některých  znaků  rozpoznává  hmyz,  pavouky,  kraby,  
ryby,  žáby,  ptáky  a  zvířata  [2  O  1-4.3-6];

Vyhledá  informace  o  povaze  studenta:

Příroda  kolem  mě.

-  vypráví  o  vlastních  emocích,  které  vznikají  při  pozorování  
a  experimentování  [2  O  1-1.6-1];

Student:

Student:

4];

Nalézá  společné  a  charakteristické  rysy  
předmětů;  seskupuje  objekty  
okolního  světa  podle  jednoho  nebo  
více  prvků

-  určí,  jaké  informace  ke  studiu  nestačí  [2  O  1-2.1-3];

-  vysvětluje ,  že  lidé  vidí  svět  jinak  [2  O  1-1.5-11]

1];

-  rozlišuje  plané  a  kulturní  rostliny  [2  O  1-4.3-3];

Rozlišuje  problémy  ve  
světě  související  s  lidskou  činností

-  rozlišuje  předměty,  které  vyzařují  světlo,

-  koreluje  předměty  a  jevy  živé  a  neživé  přírody

-  žádá  dozvědět  se  více  o  přírodě  [2  O  1-

-  poznává  předměty  prostředí  (podle  barvy,  chuti,  tvaru,  zvuku  atd.)  
[2  O  1-4.3-1];

-  zkoumá  vaše  tělo  [2  O  1-4.3-9]

-  ptá  se  dospělých  na  pravdivost  získaných  informací  [2  O  1-4.2-3]

-  porovnává  domácí  a  divoká  zvířata  [2  O  1-4.3-7];

Živá  a  neživá  příroda.  Jak  
člověk  zná  svět.  Smyslové  
orgány,  pomocí  kterých  člověk  poznává  svět  kolem  sebe.  Předměty  živé  a  
neživé  přírody  a  jejich  znaky  (velikost,  barva,  tvar,  chuť  atd.).  Pozorování  a  experiment  jako  hlavní  
výzkumné  metody.
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Voda  a  její  vlastnosti.  Měření  teploty  vody.  Půda.

Ochrana  rostlin.  
Divoká  a  domácí  zvířata.  Pozorování  zvířat  (hmyz,  pavouci,  ryby,  žáby,  ptáci,  zvířata).  Zachování.  Červená  
kniha  Ukrajiny.  Rezervy

-  stanoví  vztah  mezi  roční  dobou  a  počasím  [2  O  2-3.1-8];

Student:

Pozorování  rostlin  a  živočichů  v  různých  ročních  obdobích.

poloha  Ukrajiny  na  mapě  [2  O  2-3.1-2];

Pozorování  fází  vývoje  rostlin.

k  těmto  předpovědím  (např.  se  podle  nich  oblékej)  [2  O  2-3.1-9];

-  pěstuje  rostliny  doma,  ve  škole  [2  O  2-3.2-2];

Rozmanitost  rostlin.

1

-  popisuje  životní  cyklus  rostlin  v  různých  obdobích  roku  [2  O  2-3.1-

Ovoce  a  semena.

Student:

Pozorování  sezónních  změn  v  přírodě.

-  vypráví  o  tvaru  Země  [2  O  2-3.1-11];

-  vypráví  o  možném  ohrožení  zvířaty  (nebezpečná  a  nemocná  zvířata),  
rostlinami  (jedovaté  části  rostlin)  a  houbami  (jedovaté  houby),  vysvětluje ,  
jak  si  počínat  v  případě  ohrožení  [2  O  2-3.1-

Hádej  (hypotéza).

Výzkum  složení  půdy.

2.  Obsahový  řádek  „Jsem  v  přírodě“

Dodržování  bezpečnostních  pravidel  při  pozorování  a  pokusech.

-  pojmenuje  roční  období  a  příslušné  měsíce;  délka  dne  a  roku  [2  ASI  
2-3,1-5];

Stará  se  o  čistotu  světa  kolem  sebe,  
pečuje  o  rostliny  a  zvířata

Péče  o  pokojové  rostliny.  Podmínky  pro  pěstování  rostlin.

-  popisuje  objekty  přírody  jejich  oblasti  na  určitých  základech  [2  O  2-3.1-3];

-  popíše  vliv  Slunce  na  sezónní  jevy  v  přírodě,  vysvětlí

Vzduch  a  jeho  vlastnosti.  Měření  teploty  vzduchu.

-  stará  se  o  domácí  mazlíčky,  stará  se  o  divoká  zvířata  [2  O  2-3.2-3];

Pozorování  vzniku  stínů  z  předmětů.

Extrakce  slunečnicového  oleje.

-  určuje  a  popisuje  místo  bydliště  [2  O  2-3.1-1];  -  popisuje  Ukrajinu,  její  
nejvýznamnější  geografické  objekty,  ukazuje

-  rozumí  předpovědi  počasí  v  rádiu  a  televizi,  poslouchá

-  dodržuje  pravidla  chování  v  okolí  a  vysvětluje  tato  pravidla  
ostatním  [2  O  2-3.2-1];

Stavba  rostlin  (kořen,  květ,  stonek,  listy,  plody).

Slunce  je  zdrojem  světla  a  tepla.

Identifikuje  a  popisuje  zjevné  
souvislosti  v  přírodě;  vysvětluje,  proč  
by  měly  být  brány  v  úvahu  v  lidském  
životě

7];

13]

Zařízení,  která  pomáhají  poznávat  přírodu.

2

Hodnota  půdy  a  její  ochrana.

-  popisuje  chování  zvířat  v  různých  obdobích  roku  [2  O  2-3.1-6];

-  vysvětluje  význam  slunečního  záření  pro  živé  organismy  [2  O  2-3.1-12];

-  pozoruje  denní  a  sezónní  změny  v  přírodě  [2  O  2-3.1-4];

důvody  pro  změny  ročních  období  [2  O  2-3.1-10];

-  neškodí  zvířatům  a  rostlinám  při  pokusech  a  pokusech  [2  O  
2-3.2-4];
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-  vysvětluje,  jak  pečlivý  přístup  k  jídlu,  oblečení,  knihám,  věcem  
pro  domácnost  chrání  přírodu  [2  O  2-3.4-2]

Rotace  Země  kolem  vlastní  osy  a  Slunce.

-  rozpozná  přírodní  a  člověkem  vytvořené  (umělé)  předměty  [2  
O  3-3.3-1];

-  popisuje  některé  z  nejdůležitějších  vynálezů  lidstva  [2  O  3-

-  vysvětluje,  proč  a  jak  šetrně  využívat  přírodní  zdroje  -  vodu,  
teplo,  elektřinu  [2  O  2-3.4-

Zachování

Rostliny  a  zvířata  původní  země.

-  rozlišuje  mezi  přírodním  a  umělým  prostředím  [2  O  3-3.3-3];

Student:

Vlast.  Povaha  rodné  země.

Počasí  a  jeho  živly.

Uvádí  příklady  využití  lidských  
vynálezů  v  běžném  životě

Vzduch.  Hodnota  vzduchu  pro  divokou  zvěř.

Pravidla  bezpečného  chování  v  prostředí.

-  vysvětluje  ohrožení  životního  prostředí  lidskými  činy  (hořící  
strniště,  pálení  odpadků,  znečištění  ovzduší  a  vody)  [2  O  2-3.2-8]

3,3-5];

-  uvádí  příklady  toho,  jak  člověkem  vyrobené  (umělé)  předměty  
(včetně  mechanismů)  pomáhají  lidem  [2  O  3-3.3-

-  neodhazuje  odpadky,  vysvětluje  negativní  důsledky  skládkování  
odpadků  v  lesích,  parcích,  znečištění  vod  [2  O  2-3.2-5];

Navrhovaný  obsah

Rok.  Éra.  Vliv  Slunce  na  sezónní  jevy  v  přírodě.

-  vypovídá  o  délce  rozpadu  polyetylenu,  plastu  a  snižuje  spotřebu  
těchto  materiálů  u  vás  doma  [2  O  2-

1

Pojem  tvaru  Země.  Zeměkoule  je  model  Země.

Vysvětluje  potřebu  šetřit  
přírodní  zdroje  a  snaží  se  o  to

-  vysvětluje,  jak  používat  umělé  materiály  (plast,  pryž,  
sklo,  kov,  papír)  na  základě  jejich  vlastností  [2  O  3-3.3-4];

1];

-  nabízí  způsoby,  jak  znovu  použít  umělé  předměty  [2  O  3-4.4-1]

Student:

Voda.  Význam  vody  v  přírodě  a  lidském  životě.  Nádrže  
rodné  země.  Půda.  Hodnota  půdy  pro  divokou  zvěř.

Vztahy  v  přírodě.  Rostliny  a  zvířata  původní  země,  které  potřebují  zvláštní  ochranu.

-  porovnává  umělé  (umělé)  předměty  podle  určitých  
vlastností  [2  O  3-3.3-2];

3,3-8]

3,2-7];

Moje  město  (vesnice).  Moje  adresa.  
Slunce  a  jeho  význam  pro  život  na  Zemi.

Vlastnosti  rostlinného  a  živočišného  života  v  různých  ročních  
obdobích.  Muž.  Vztah  člověka  a  přírody.

Student:

7];

-  třídí  odpadky  (papír,  plast,  sklo,  kov)  [2  ASI  2-3,2-6];

Roční  období  a  jejich  znamení.

Ukrajina  je  moje  země.

2

-  vysvětluje  vliv  umělých  materiálů  a  umělých  předmětů  na  
životní  prostředí  [2  O  3-3.3-6];

3.  Obsahový  řádek  „Jsem  ve  světě  vytvořeném  člověkem“

-  popisuje ,  z  čeho  jsou  vyrobeny  papír,  sklo  atd.  [2  ASI  3-

Nabízí  různé  způsoby  
využití  předmětů  světa
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Člověk  a  životní  prostředí.

Umělá  těla  a  materiály,  jejich  vlastnosti.

Vynálezy  lidstva  a  jejich  dopad  na  lidský  život.

Navrhovaný  obsah

Přírodní,  umělé  a  uměle  vytvořené  předměty,  jejich  význam  pro  člověka.

Použití  přírodních  a  umělých  materiálů  v  každodenním  životě.

Vliv  člověka  na  životní  prostředí.  Zachování.

Cílem  oboru  technologické  vzdělávání  pro  všeobecné  sekundární  vzdělávání  je

•  vytváření  podmínek  pro  praktické  a  tvůrčí  uplatnění  tradic  a

Obsahová  řada  „Svět  techniky“  si  klade  za  cíl  formovat  schopnost  studentů  plánovat  
vlastní  aktivity  v  procesu  studia  konstrukčních  materiálů  –  od  jejich  rozpoznávání  hmatem  až  
po  rozumný  výběr  k  vytvoření  produktu,  k  provádění  těch  nejjednodušších  způsobů  jejich  
zpracování.  Důležitou  podmínkou  pro  zvládnutí  této  linie  je  utváření  schopnosti  studentů  
porozumět  a  dodržovat  posloupnost  při  výrobě  produktů,  argumentovat  zvolenou  
posloupností  v  práci.  V  průběhu

moderní  řemesla.

formování  schopnosti  studenta  měnit  svět  kolem  sebe  pomocí  moderních  technologií  bez  
poškozování  životního  prostředí,  využívat  technologie  k  vlastní  seberealizaci,  kulturnímu  a  
národnímu  sebevyjádření.

Technologické  vzdělání

•  utváření  schopnosti  efektivně  využívat  přírodní  materiály  s

vysvětlující  poznámka

péče  o  životní  prostředí;

•  formování  kultury  práce  a  života  žáků,  racionální  dovednosti
péče  o  domácnost,  uspokojování  vlastních  potřeb  a  potřeb  druhých,  odpovědnost  za  
výsledky  vlastní  činnosti;

vzdělávací  obory  na  základní  škole  jsou:
•  zapojení  studentů  do  různých  činností,  utváření  dovedností  vytvořit  produkt  

od  kreativního  nápadu  až  po  jeho  realizaci  v  hotovém  výsledku;

Obsah  technologického  vzdělávání  na  základní  škole  je  strukturován  do  obsahových  
linií:  "Technická  tvořivost  a  technika",  "Svět  techniky",  "Svět  řemesel",  "Život".  Obsahové  řádky,  
které  systematizují  očekávané  výsledky  učení,  jsou  zaměřeny  na  utváření  klíčových  

kompetencí  žáků.  Obsahová  linie  „Technická  kreativita  a  technika“  je  zaměřena  na  
zapojení  studentů  do  tvůrčí  činnosti  v  procesu  navrhování  a  modelování  při  samostatné  

nebo  kolektivní  práci  s  designérem.  Proces  navrhování  od  již  hotových  detailů  (modelů)  
projektanta  má  za  cíl  podporovat  rozvoj  prostorové  představivosti  a  prvků  kreativního  a  
technického  myšlení  studentů,  prostřednictvím  čtení  a  porovnávání  kreseb,  grafik,  na  kterých  
budou  studenti  zhotovovat  stavby.  Studenti  budou  provádět  modelování  trojrozměrných  
modelů  vozidel,  domů,  věží,  robotů  atd.

Navržené  podmínky:  osobní  přístup  studenta  k  detailům  konstruktérů,  odpovídající  
grafické  vyobrazení  schémat  pro  stavbu  jednoduchých  modelů;  materiály  pro  výrobu  a  dekoraci  
produktu

V  souladu  s  nastíněným  cílem  hlavní  úkoly  techniky
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Navržené  podmínky:  osobní  přístup  studenta  k  materiálům,  nástrojům  a  zařízením;  předměty  
(hračky,  knihy  atd.).  Sledování  a  diskuse  filmů  (karikatur),  které  zdůrazňují  nejjednodušší  akce  pro  
nezávislost  v  každodenním  životě.

práce  s  materiály  vedoucí  operace  budou:  stříhání  nůžkami,  lepení,  vázání  pásek  atd.

Obsahová  řada  „World  of  Crafts“  si  klade  za  cíl  utvářet  postoje  studentů  k  dílům  dekorativního  a  
užitého  umění  a  řemesel  jako  kulturnímu  dědictví  ukrajinského  lidu,  stejně  jako  schopnost  vytvářet  a  
zdobit  jednoduché  výrobky  podle  designu  nebo  designu  s  využitím  tradičních  řemesla  nebo  techniky  
dekorativního  a  užitého  umění.  V  procesu  práce  budou  hlavní  operace:  stříhání  nůžkami,  lepení,  vázání,  
vyřezávání,  sochařství  atd.

Technologická  výchova  je  založena  na  praktické  činnosti  žáků.  Na  každé  lekci  je  praktická  práce.  
Předměty  práce  pro  výrobu  vybírá  učitel  na  základě  přání  studentů.

Navržené  podmínky:  osobní  přístup  studenta  k  materiálům,  technologickým  kartám  (schématům)  
potřebným  pro  výrobu  výrobků,  nástrojů  a  zařízení,  příručkám  (knihy  s  ilustracemi  k  dílům,  soubory  
kreseb  pro  karikatury  apod.).  Organizace  exkurzí  do  výrobních  sdružení,  prohlížení  a  diskuse  videí  o  
výrobě.  Prohlížejte  a  diskutujte  o  filmech  (karikaturách),  které  zdůrazňují  opětovné  použití  a  ekonomické  
využití  materiálů.

Navržené  podmínky:  osobní  přístup  studenta  k  výrobkům  tradičních  i  moderních  řemesel;  
materiály,  nástroje  a  příslušenství,  katalogy,  fotografie  atd.  Prohlídka  a  diskuse  filmů  (kreslených  filmů),  
které  pokrývají  technologie  tradičních  i  moderních  řemesel.  Návštěva  (skutečných  či  virtuálních)  dílen  
lidových  řemeslníků,  muzeí  dekorativního  a  užitého  umění.

Výsledky  učení  a  navrhovaný  obsah

Obsahová  linie  „Život“  má  za  cíl  formovat  praktické  dovednosti  organizovat  si  vlastní  život,  řešit  
praktické  problémy  ve  vlastním  životě,  plánovat  a  realizovat  nejjednodušší  pracovní  činnosti  (opravy  
hraček,  knih,  péče  o  rostliny,  domácí  mazlíčky;  recepty  na  vaření;  péče  o  oblečení  a  obuv).

Třídy  1-2

2

produkt

Požadované

-  vybírá  konstrukční  materiály  pro  výrobu  hotových  výrobků  (použití  kovových,  dřevěných  
nebo  plastových  konstruktérů;  hotové  prvky  z  papíru,  plastu,  dřeva,  pěny  a  jiné  pro  rozvržení)  
(2  TEO  1-1.3-2];

1.  Obsahový  řádek  „Technická  kreativita  a  technologie“
S  pomocí  
dospělých  
nebo  samostatně  
vybírá  stavební  
materiály  a  technologie

Očekávané  výsledky

1

Student:

výsledky  učení výuka

pro  výrobu

-  rozpozná  konstrukční  materiály  vizuálně  a  hmatem  [2  TEO  1-1.3-1];
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Tangram.  
Umístění  prvků  výrobku  na  rovinu,  spojování  prvků  do  výrobku.  
Technologická  posloupnost  při  výrobě  výrobků  podle  vzorku  a  vlastního  návrhu.

Modelování,  navrhování  a  výroba  výrobků  z  již  hotových  prvků  designových  dílů  dle  
grafické  podoby,  schématu  a  vlastního  návrhu.

Materiály,  nástroje  a  příslušenství  potřebné  pro  práci.  Výběr  
stavebních  materiálů,  nářadí  a  příslušenství  pro  výrobu  produktu.  Plánování  výroby  
produktu.

Sled  akcí  při  výrobě  produktů  pomocí  techniky  "Origami".  Karton  a  
polyfoam  jako  umělý  materiál  pro  modelování.

Navrhovaný  obsah

Sled  akcí  při  výrobě  papírových  trojrozměrných  figurek.
Rozložení.  Výroba  a  zušlechťování  objemových  výrobků  Výroba  objemových  forem  z  papíru.

-  umístí  prvky  výrobku  na  rovinu  [2  TEO  1-1,4-6];

-  koncipuje  design  produktu  a  konstruuje  jej  z  prvků  designérů  nebo  jiných  již  
hotových  prvků  (krabice,  dózy,  plastové  lahve  atd.)  [2

-  vybírá  konstrukční  materiály  podle  jejich  vlastností  pro  výrobu  
produktu:  papír,  plastelínu,  polymerovou  hmotu  nebo  slané  těsto,  tkaninu,  
nit;  netkané,  přírodní  a  jiné  materiály  [2  TEO  1-1.3-3];

Student:
-  za  pomoci  dospělých  i  samostatně  provádí  známé  technologické  operace  
se  stavebními  materiály  (lepení,  montáž,  lepení  atd.)  [2  TEO  1-2.1-1];

-  rozlišuje  druhy  papíru,  lepenky,  nití  a  určuje  rozsah  jejich  použití  [2  TEO  
1-1.3-4]
Student:

THEO  1-1,4-2];  
-  vytváří  dané  tvary  (pouze  na  základě  obrysu  siluety)  pomocí  Tangramu  [2  TEO  
1-1.4-3];

Student:

vyrábí  a

1,4-8];

-  vymodeluje  a  navrhne  výrobek  z  detailů  designéra,  pomocí  grafického  
znázornění  schémat,  podle  vlastního  návrhu  samostatně  nebo  s  
pomocí  dospělých  [2  TEO  1-1.4-1];

-  zdobí  výrobek  dle  vzorníku  a  vlastního  návrhu  korálky,  kopretinami,  stuhami,  
stuhami  a  dalšími  materiály  [2  TEO  1-1.4-9]

Provádí  jednoduché
technologické  operace

-  odhalí  sled  akcí  a  dodržuje  je  při  výrobě  výrobků  z  přírodních  materiálů,  při  
výrobě  a  zdobení  sypkých  výrobků,  samostatně  nebo  s  pomocí  dospělých  [2  
TEO  1-1.4-7];

S  pomocí  
dospělých  
nebo  samostatně  
plánuje  své  vlastní  
činnosti  pro  výrobu  
produktu,  předpovídá  finále

zdobí  produkt  pro
s  pomocí  dospělých

výsledek  
Modeluje,  navrhuje  a  
vyrábí  výrobek  z  
hotových  prvků  podle

-  argumentuje  posloupností  a  proveditelností  vyrobeného  produktu  [2  Studie  proveditelnosti  1-

-  vytvoří  produkt  podle  vzorku  (šablony)  a  vlastního  návrhu  samostatně  nebo  s  
pomocí  dospělých  pomocí  papíru,  kartonu,  nití,  netkaných  textilií  nebo  
přírodních  materiálů  (námětové  a  dějové  aplikace  z  přírodních  materiálů,  
jednoduché  dějové  kompozice,  origami  výrobky,  modely  umělé  materiály  a  
lepenka,  výrobky  z  trojrozměrného  papíru)  [2  TEO  1-1.4-4];

-  předpovídá ,  jaký  by  měl  být  produkt  [2  TEO  1-1.1-1];

-  prokáže  schopnost  stříhat  nitě,  papír,  lepenku  nůžkami  v  rovných,  zakřivených  
a  lomených  čarách  podle  navrženého  vzoru  (šablony)  [2  TEO  1-1.4-5];

-  vysvětluje  výběr  modelu,  který  zkonstruoval,  na  základě  otázek  
dospělých  [2  THEO  1-2.2-2]

s  pomocí  dospělých;

-  plánuje  sled  technologických  operací  s  pomocí  dospělých  (využití  
technologických  map)  [2  Studie  proveditelnosti  1-1.1-2]
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Student:

-  zohledňuje  potřebu  hospodárného  využívání  stavebních  
materiálů  [2  TEO  2-3.2-1];

prezentuje  
výsledky  vlastní  nebo  
kolektivní  činnosti  pro

4,3-2]

dospělých  a  
používá  je  v  procesu

-  samostatně  nebo  s  pomocí  dospělých  kreslí  obdélníkové  skeny  [2  
TEO  2-1.2-3]

Student:

připravuje  zbytky  k  
recyklaci

-  dodržuje  bezpečné  pracovní  postupy  při  používání  nástrojů  a  zařízení  
(používání  lepidla,  nůžek,  špendlíků,  háčků  atd.)  [2  TEO  2-4.3-1];

-  na  základě  otázek  dospělých  popisuje,  čeho  chtěl/a  dosáhnout  [2  TEO  2-1,5-2]

2.  Obsahový  řádek  „Svět  technologií“

Použití  plastelíny,  polymerové  hlíny  nebo  slaného  těsta  (ploché  a  trojrozměrné  formy);  tkaniny,  nitě,  
netkané  textilie  (ploché  a  trojrozměrné  aplikace  založené  na  jednoduchých

-  analyzuje  obraz  technologických  sekvenčních  diagramů  s  pomocí  
dospělých  a  dodržuje  je  v  procesu  práce  (použití  technologických  
map,  grafiky,  výkresů)  [2  TEO  2-1.2-1];

-  samostatně  nebo  pod  vedením  dospělých  vytvoří  produkt,  znovu  použije  
materiály  (plast,  papír,  tkanina,  fólie  atd.)  [2  TEO  2-3.2-2];

Organizace  pracoviště  ve  výuce.  
Obecná  bezpečnostní  pravidla  v  hodinách  techniky.

střídmě

Student:

Dodržuje  
bezpečné  pracovní  
postupy  při  používání  
nářadí  a  příslušenství

Čte  a  analyzuje  
grafické  obrázky

-  organizuje  bezpečné  pracoviště  s  pomocí  dospělých  [2  Studie  proveditelnosti  2-

použitím

s  pomocí  dospělých

Student:

Navrhované  předměty  práce:  trojrozměrné  modely  vozidel,  domů,  věží,  robotů  atd .;  výrobky  vyrobené  
technikou  "Origami";  vykreslování  a  aplikace  předmětu  z  papíru,  tkaniny,  nití,  netkaných  textilií,  
plastelíny,  přírodních  materiálů;  pohlednice,  záložky;  trojrozměrné  statické  modely  (figury)  z  plastelíny,  
polymerové  hlíny  nebo  slaného  těsta;  trojrozměrné  vánoční  ozdoby  z  papíru,  látek,  nití,  netkaných  a  jiných  
materiálů.

-  samostatně  nebo  s  pomocí  dospělých  předvádí  výsledky  vlastní  
činnosti  [2  TEO  2-1.5-1];

Hodnotí  a

symetrické  a  asymetrické  tvary),  přírodní  materiály  a  další  materiály  (ploché  a  trojrozměrné  výrobky).  
Dokončení  výrobků  dle  vlastního  návrhu  korálky,  kopretinami,  stuhami,  stuhami  atd.

-  argumentuje  proveditelností  opětovného  použití  materiálů  a  používá  je  k  
výrobě  produktů  samostatně  nebo  s  pomocí  dospělých  [2  TEO  2-3.2-3]

-  označuje  rovné  čáry  na  papíře  a  kartonu  [2  TEO  2-1.2-2];

používat  materiály;  
s  pomocí  dospělých

Při  výrobě  produktů  se  
snaží

21
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Sleduje  proces  
výroby  výrobku  
lidovými  řemeslníky

Navrhovaný  obsah

Student:

Vytváření  a  zdobení  jednoduchých  výrobků  s  pomocí  dospělých  nebo  samostatně  podle  předlohy  a  vlastního  plánu,  
s  využitím  tradičních  řemesel  nebo  technik  dekorativní  a  užité
umění.

Prvky  grafické  gramotnosti.
Čáry.  Pravidla  pro  značení  čar  na  papíře  a  kartonu.  Obdélníkové  
skeny.  Provádění  pravoúhlých  skenů.  Použití  obrazových  schémat  pro  sekvenční  výrobu  
produktu  s  pomocí  dospělých  a  nezávisle.  Vlastnosti  konstrukčních  materiálů  (druhy  papíru,  lepenky,  nitě).

Student:

atd.

Student:
-  provádí  nejjednodušší  úkony  osamostatnění  v  
každodenním  životě  (uspořádání  osobních  věcí)  [2  TEO  4-4.2-1];

model  nebo  vlastní  
návrh,  využívající  
technologie  tradičních  i  
moderních  řemesel

32

Navrhovaný  obsah

Dospělí

Provádí  praktické  úkoly  
v  běžném  životě;  
organizuje  pracoviště  
s  pomocí

-  vyrábí  a  zdobí  výrobek  s  pomocí  dospělých  nebo  samostatně,  s  
využitím  prvků  tradičních  i  moderních  řemesel  (použití  různých  technik  pro  výrobu  a  
konečnou  úpravu  výrobků:  vyšívání,  vyšívání  atd.)  [2  TEO  3-2.1-3 /  2  TEO  3-2,2-3]

Navrhované  předměty  práce:  dějové  a  námětové  aplikace  z  papíru,  plastelíny,  přírodních  a  umělých  materiálů;  
trojrozměrné  statické  modely  (figury)  z  plastelíny,  polymerové  hlíny  nebo  slaného  těsta;  trojrozměrné  modely  výrobků  
z  umělých  materiálů;  modelování  a  tvorba  produktu  s  využitím  druhotných  materiálů;  vytváření  pravoúhlých  skenů  
z  papíru  nebo  lepenky.

4.  Obsahový  řádek  "Život"
2

3.  Obsahový  řádek  „World  of  Crafts“

Sleduje  proces  
výroby  výrobku  
lidovými  řemeslníky;  
vytváří  produkt  s  pomocí  
dospělých  nebo  
samostatně  podle

-  porovnává  a  rozlišuje  výrobky  vyrobené  tradičními  a  moderními  řemesly  
(hrnčířství,  tkaní,  vyšívání,  řezbářství  atd.)  [2  TEO  3-2.2-1];

Výroba  trojrozměrných  výrobků  s  prvky  druhotných  surovin.  Bezpečné  pracovní  
postupy  při  používání  nářadí  a  příslušenství.

-  vysvětluje  důležitost  oživení  a  zachování  tradičních  řemesel  [2  THEO  3-2.2-2]

Technika  Vytynanka.

Odlišení  vytyňanky  od  ostatních  výrobků  dekorativního  a  užitého  umění.  Sled  akcí  při  výrobě  vytyňanky  
podle  šablony  nebo  vlastního  návrhu.  Nabízené  předměty  práce:  výrobky  s  prvky  vytynanka,  výrobky  z  
hlíny,  nitě,  tkaniny

Ekonomické  využití  materiálů.  Prezentace  
vlastních  (kolektivních)  aktivit  s  pomocí  dospělých.

2

1

1
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produkt  
Doporučený  obsah

-  společně  s  dospělými  organizuje  a  uklízí  pracoviště  v  souladu  s  
vlastními  potřebami  a  konkrétními  úkoly  (organizace  osobního  života)  [2  
TEO  4-4.2-2]

Pravidla  chování  u  stolu.

Použitím
dospělý  vypočítá  
odhadované  náklady  
a  množství  materiálu

Organizace  vlastního  života.

Student:
-  společně  s  dospělými  plánuje  a  realizuje  nejjednodušší  
pracovní  činnosti  (opravuje  hračky,  knihy,  pečuje  o  rostliny  a  
zvířata,  připravuje  pokrmy  podle  receptur,  pečuje  o  oblečení  a  obuv)  [2  TEO  4-

-  společně  s  dospělými  vypočítá  přibližné  množství  materiálu  potřebného  
k  provedení  jednoduchého  úkolu  [2  Studie  proveditelnosti  4-3.1-1];

Výpočet  materiálu  a  nákladů  na  jednoduchý  úkol.  Nabízené  předměty  práce:  
prostírání;  jednoduchá  jídla:  sendviče /  sendviče,  čaj  atd .;  jednoduchá  oprava  knih,  hraček;  péče  o  
rostliny  a  zvířata;  péče  o  oblečení  a  obuv  atd.
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-  nezávisle  vytváří  předpoklady  o  požadovaném  množství  materiálů  
pro  provedení  jednoduchého  úkolu  [2  TEO  4-3.1-2]

S  pomocí  
dospělých  plánuje  akce  
a  provádí  je  ve  svém  
vlastním  životě

Nádobí  pro  různé  účely.

-  má  základní  dovednosti  prostírání  [2  TEO  4-4.1-3]
Student:

Nastavení  tabulky.  
Organizace  pracoviště  v  souladu  se  zjištěnými  potřebami  a  cíli.  Plánování  a  
realizace  nejjednodušších  pracovních  činností  (opravy  hraček,  knih,  péče  o  rostliny,  domácí  zvířata;  
vaření  podle  receptur;  péče  o  oblečení  a  obuv).

Řešení  praktických  problémů  ve  vlastním  životě.

4,1-1];

Kultura  jídla.

pro  výrobu

-  dodržuje  pravidla  chování  u  stolu,  používá  nádobí  k  určenému  účelu  [2  TEO  
4-4.1-2];

•  formování  odpovědného  postavení  digitálního  občana,  dovednosti  bezpečného  a  
etického  používání  digitálních  zařízení  a  sítí;

Účelem  sektoru  informačního  vzdělávání  pro  všeobecné  sekundární  vzdělávání  je

Výuka  informatiky
vysvětlující  poznámka

formování  schopnosti  studenta  řešit  problémy  s  využitím  digitálních  zařízení,  informačních  
a  komunikačních  technologií  a  kritického  myšlení  pro  rozvoj,  kreativní  sebevyjádření,  osobní  
a  sociální  pohodu;  bezpečné  a  odpovědné  činnosti  v  informační  společnosti.

V  souladu  s  nastíněným  cílem  hlavní  úkoly  informačních  technologií

•  vytvoření  základních  dovedností  rozlišovat  mezi  různými  typy  informací  a  pracovat  s  
nimi  s  digitálními  zařízeními  nebo  bez  nich;

Vzdělávací  program  tohoto  oboru  je  vytvářen  na  základě  Státního  standardu

•  formování  počátečních  dovedností  k  identifikaci,  vyhledávání  a  ukládání  informací  
nezbytných  pro  řešení  životních  problémů  (učení,  hry  atd.),  s  pomocí  digitálních  
zařízení,  sítí  i  bez  nich,  samostatně  i  ve  skupinové  interakci;  rozlišovat  mezi  pravdivými  
a  nepravdivými  informacemi

vzdělávací  obory  na  základní  škole  jsou:

základní  vzdělání.
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Jádrem  obsahové  linie  "Komunikace  a  spolupráce"  -  seznámení  s  dostupnými  
prostředky  pro  dítě  digitální  a  přímé  komunikace  pro  hru,  komunikaci,  učení,  
získávání  nových  informací;  použijte  k  tomu  bezpečné  online  nebo  offline  prostředí.  
Při  skupinové  práci  se  studenti  musí  naučit  vytyčovat  cíle  individuálních  a  
skupinových  aktivit,  rozdělovat  role  v  rámci  skupiny,  hodnotit  výsledek,  analyzovat  
chyby  a  odstraňovat  je,  příznivě  interagovat  přímo  i  v  sítích.

•  utváření  dovedností  prezentovat  se,  vlastní  kreativitu,  nápady,  vytvořené  
produkty  a  další  výsledky  individuálních  i  skupinových  aktivit  pomocí  
digitálních  zařízení.

Obsahová  linie  „Moje  digitální  kreativita“  se  odhaluje  prostřednictvím  
praktických  činností  (individuálních  i  skupinových)  k  vytváření  jednoduchých  
informačních  produktů  (programů,  textů,  obrázků,  videí,  zvuků  atd.)  s  digitálními  
zařízeními  a  programy  pro  kreativní  sebevyjádření,  sebe-  prezentace  a  produkty,  
řešení  problémů  jiných  vzdělávacích  oborů.

•  vytvoření  základních  dovedností  pro  tvorbu  elektronických  textů  (obrázků,  
videí,  zvuků,  programů  atd.)  pomocí  digitálních  zařízení;

•  Navázání  komunikace  pomocí  digitálních  zařízení  a  sítí  pro

Obsahová  řada  „Jsem  ve  světě  informací  (Data.  Informace.  Modely)“  rozvíjí  
základní  dovednosti  rozpoznávat,  vyhledávat,  vědomě  vybírat,  ukládat  a  
zpracovávat  jednoduché  informace  s  digitálními  zařízeními  i  bez  nich.  Rozpoznání  
pravdivých  a  nepravdivých  informací  ve  všech  jejich  projevech  (text,  obraz,  zvuk  
atd.)  je  nezbytné  pro  formování  kritického  myšlení,  které  podporuje  bezpečnost  v  
informačním  prostoru  dítěte.  Prvotní  představy  o  modelech  jsou  realizovány  
prostřednictvím  definice  podstatných  i  nepodstatných  vlastností  objektů  a  na  
základě  toho  vytvářením  jednoduchých  modelů  objektů.

společná  tvořivost,  spolupráce,  učení,  hry;

odlišné  typy;

Obsahová  řada  „Já  a  digitální  zařízení“  je  realizována  prostřednictvím  
povědomí  a  rozpoznávání  těch  úloh,  které  lze  s  digitálními  zařízeními  řešit  na  
základě  jejich  funkčnosti  (fotografování,  nahrávání,  poslech,  zobrazování,  
zpracování  informací  atd.).  Mezi  základní  dovednosti  rozvíjené  prostřednictvím  
této  obsahové  linie  patří  rozpoznání  jednoduchých  softwarových  a  technických  
problémů  a  schopnost  je  řešit  samostatně  nebo  s  pomocí  dospělých,  pochopit  
omezení  a  výhody  zařízení  ve  vztahu  k  úkolům,  uvědomit  si,  že  stroje  mohou  
napodobovat  intelektuální  činnost.  Tato  obsahová  linie  pokrývá  schopnost  
organizovat  si  vlastní  pracovní  prostor  na  fyzické  a  jednoduché  programové  úrovni,  
abyste  udrželi  zdraví,  pohodu  a  efektivní  aktivity  studenta.

Realizace  stanovených  cílů  a  záměrů  na  základní  škole  vychází  z  obsahových  
linií  „Jsem  ve  světě  informací  (Data.  Informace.  Modely)“,  „Moje  digitální  kreativita“,  
„Komunikace  a  spolupráce“,  „Já  a  digitální  zařízení“,  „Odpovědnost  a  bezpečnost  
v  informační  společnosti“.
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Výstupy  z  učení  a  navrhovaný  obsah  1.  -  2.  
ročník

Obsahová  linie  „Odpovědnost  a  bezpečnost  v  informační  společnosti“  je  
zaměřena  na  vytváření  bezpečných  podmínek  pro  studenty  při  práci  s  digitálními  
zařízeními  a  sítěmi,  což  zahrnuje  ochranu  osobních  informací,  formování  zásad  
etické,  přátelské  a  odpovědné  komunikace  prostřednictvím  sítí,  dovedností  a  
možnosti  vlastní  informační  prostor,  fyzické  a  psychické  zdraví.  V  této  obsahové  linii  
si  žáci  rozvíjejí  odpovědný  a  respektující  postoj  k  vlastní  i  cizí  informační  
činnosti,  což  se  na  úrovni  základní  školy  projevuje  zejména  uváděním  vlastního  
autorství,  odkazy  na  autorství  a  vědomím  škodlivosti  psaní.  vypnuto.

Tyto  obsahové  linie  umožňují  možnou  integraci  informatického  vzdělávání  s  
ostatními  obory  vzdělávání  prostřednictvím  řešení  výzkumných  problémů,  
utváření  průřezových  dovedností  studentů,  počítačové  gramotnosti  a  kultury.

Vysvětluje  vnímání  informací  
různými  smysly  na  zákl

-  rozlišuje  nosiče  podle  účelu  [2  IFO  1-1.2-4];

vlastní  pozorování

-  seskupuje  zprávy  podle  typů  dat,  která  obsahují  (obrázky,  
texty,  videa,  zvuk  atd.)  [2  IFO  1-1.2-2];

Student:

2

Identifikuje  předměty,  jejich  
vlastnosti  a  hodnotu  vlastností  s  
podporou  učitele;  rozlišuje  modely  a  
jejich  protějšky  v  reálném  světě,  
vytváří  jednoduché  modely

-  učiní  závěr  o  typu  informace  a  způsobu  jejího  vnímání  
[2  IFO  1-1.1-2];

-  rozděluje  vlastnosti  podle  významnosti  (významné  a  nevýznamné)  
[2  IFO  1-1.3-4];

-  odpovídá  na  otázky  dle  tabulky,  schéma  [2  IFO  1-

Student:

-  najde  nadbytečné  nebo  chybějící  prvky,  chyby  v  
sekvenci  [2  IFO  1-1.2-7];

Povinné  studijní  výsledky

Student:

-  čte  a  vysvětluje  navrhovaná  jednoduchá  schémata  a/
nebo  informační  tabule  a  tabule  v  místech  [2  IFO  1-1.2-

-  najde  podobné  a  odlišné  vlastnosti  objektů  [2  IFO  1-1.3-

-  ukládá,  upravuje  a  maže  data  na  jednom  ze  známých  médií  [2  IFO  
1-1.2-3];

-  používá  hotové  modely  k  vysvětlení  a  řešení  problémů  
[2  IFO  1-1.3-1];

1.  Obsahový  řádek  "Jsem  ve  světě  informací  (Data.  Informace.  Modely)"
1

-  zobrazuje  odpovědi  na  otázky  pomocí  speciálních  znaků  a  
symbolů  [2  IFO  1-1.2-1];

-  organizuje  předměty  podle  zadaných  charakteristik  (např.  
uspořádání  seznamu  studentů  podle  data  narození,  příjmení  v  
abecedním  pořadí  atd.)  [2  IFO  1-1.2-8]

Rozlišuje  a  zachycuje  data,  analyzuje  a  
organizuje  jednoduché  sekvence

Očekávané  výsledky  učení

-  formuluje  jednoduché  informační  požadavky  [2  IFO  1-1.1-3]

-  vytváří  objekty  na  modelu  [2  IFO  1-1.3-5];

1,2-6];

-  zkoumá  vnímání  informací  různými  smysly  [2  IFO  1-1.1-1];

5];

3];

-  určí  s  pomocí  učitele  nejdůležitější  vlastnosti  objektů  pro  
stavbu  modelů  [2  IFO  1-1.3-2];
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-  rozlišuje  mezi  domněnkami  a  fantazií,  pravdou  a  nepravdou  v  
jednoduchých  mediálních  textech  [2  IFO  1-1.4-4];

Formulace  otázek  (jako  „ano/ne“,  otevřené,  vyjasňující)  k  příběhům,  textům,  úkolům.  Formulace  požadavků  na  
zařízení  a  osoby.

-  převypráví  sled  událostí  a  akcí  (v  textu,  jevech  atd.)  [2  IFO  2-2.1-2];

-  rozpozná  v  textu  nepravdivá  nebo  pravdivá  tvrzení  [2  IFO  1-

Pravdivá  a  nepravdivá  tvrzení.  Fakta  a  fikce.  Předpoklady  a  fantazie.  Předpovídání  událostí  (pohádky,  kreslené  filmy,  
hotové  programy,  hry),  porovnávání  výsledků  podle  předpokladů

Vlastnosti  informace  (bez  pojmenování).  Zdroje  lidských  informací  a

Student:

Rozlišuje  pravdivá  a  nepravdivá  tvrzení  
získaná  z  různých  zdrojů

Příklady  záznamu  informací  o  člověku  a  stroji  (abeceda,  barvy,  čísla,  speciální  znaky /  symboly).  Kódování  
odpovědí  „ano-ne“  speciálními  znaky  (0–1,  červená  –  zelená,  gesta)  atd.  Emotikony,  informační  znaky,  diagramy  jako  
zakódované  informace.  Snadná  organizace  dat.

-  vytváří  logický  sled  událostí  nebo  akcí  [2  IFO  2-2.1-

Pojem  informace.

Vytváření  nejjednodušších  modelů  (z  improvizovaných  materiálů,  konstruktér  atd.  a  pomocí  digitálních  zařízení).

-  zajímá  se  o  původ  informací  [2  IFO  1-1.4-1];

-  vypracuje  akční  plán  pro  vykonavatele  s  přesnými  a  jednoznačnými  
instrukcemi  [2  IFO  2-2.2-3];

Vytváří  jednoduchý  plán  přesných  a  
jednoznačných  pokynů  k  jednání  
účinkujících,  identifikuje  v  něm  chyby,  
posuzuje  soulad  s  očekáváním

-  seskupuje  objekty,  pojmenuje  skupinu  [2  IFO  1-1.3-6] ;

-  vytváří  si  vlastní  domněnky  o  vývoji  událostí  [2  IFO  1-

Klíčová  slova  pro  informace  v  prostředí  a  sítích  („co  chci  vědět?“).  Jak  formulovat  dotaz  jedním  slovem /  frází?

-  vytvoří  objektový  model  [2  IFO  1-1.3-8]

2

autem.

2.  Obsahový  řádek  „Moje  digitální  kreativita“

-  jedná  podle  navrženého  plánu,  rozlišuje  body  plánu  [2  IFO  2-2.2-1];

1,4-3];

-  zdůrazňuje  fakta  v  textech  a  zprávách  [2  IFO  1-1.4-2];

Lidské  vnímání  informací.  Druhy  informací  o  způsobu  vnímání  (zrakové,  sluchové,  hmatové,  čichové,  chuťové).

Vlastnosti  objektů  a  jejich  modelů.  Skupiny  objektů  na  jednom  společném  prvku.

-  posuzuje  riziko  narušení  sledu  akcí  (například  při  přecházení  
vozovky  na  křižovatce)  [2  IFO  2-2.1-3]

Student:

Navrhovaný  obsah

Využití  a  vysvětlení  hotových  schémat,  tabulek,  pojmových  map  pro  organizaci  shromážděných  informací.  Sběr  dat  
(foto,  video,  zvuk,  text  atd.),  včetně  digitálních  zařízení,  jejich  záznam  na  média  (papír,  flash  disk  atd.).  Ukládání  dat  a  
informací  na  média.  Příklady  dostupných  médií.  Uspořádejte  jednoduché  sekvence  k  řešení  problémů,  identifikaci  vzorů  
a  chyb  v  sekvencích.

1];

výsledek

-  převede  problém  z  jedné  formy  prezentace  do  druhé  podle  navržené  
šablony /  návodu  [2  IFO  1-1.3-7];

Čtení  informačních  značek.  Vytvořte  si  vlastní.  Navigace  pomocí  informačních  značek  a  značení  na  digitálních  
zařízeních  a  v  přístupném  prostředí.  Rozpoznávání  a  čtení  různých  typů  informací  na  médiích  a  v  dostupném  prostředí.

1,4-5]

Student:

definovaný  úkol  v  
každodenních  činnostech

1  Vytvoří  akční  plán,  uvede  příklady  
opakování  a  provedení  akcí  pro

-  uzavírá  posloupnost  akcí  (algoritmus),  které  je  nutné  provést  k  dosažení  
cíle  v  každodenních  činnostech  [2  IFO  2-2.2-2];
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pořadí  jejich  řešení  [2  IFO  2-2.3-3];

-  fotí ,  natáčí  videa,  nahrává  zvuky,  poslouchá  texty  z  alternativních  
zdrojů  (audioknihy)  [2  IFO  2-2.4-6];

Využívá  hotové  a  vytváří  jednoduché  
informační  produkty  (text,  obrázky,  zvuky)  
pro  příjem,  přenos  informací  nebo  
prezentaci  vlastních  nápadů,  výsledků

-  je  celek  navržených  částí  [2  IFO  2-2.3-2];

Oprava  chyb  v  plánech  a  algoritmech.

-  čte  elektronické  texty,  přidává  k  nim  tagy  a  záložky  [2  IFO  2-2.4-4];

1

Student:

Událost,  sled  událostí.  Uzavření  
sledu  kroků.

Uložte  informační  produkty  na  zařízení.  Editace  vytvořených  nebo  hotových  elektronických  dokumentů.  Prezentace  
vlastních  nápadů,  názorů,  hotových  nebo  vytvořených  informačních  produktů  publiku

-  vytváří  jednoduché  kresby  pomocí  digitálních  zařízení  a  programů  [2  
IFO  2-2.4-2];

Kompilace  jednoduchých  algoritmů  pro  umělce.  Účinkující  a  jeho  velitelský  systém.

Student:

Student:

-  zdůvodňuje  svá  rozhodnutí  [2  IFO  3-2.5-2];

-  formuluje  očekávaný  výsledek  [2  IFO  2-2.2-4];

-  pokusy  s  výměnou  dílů  [2  IFO  2-2.3-4];

-  používá  základní  nástroje  pro  tvorbu  a  úpravu  jednoduchých  
informačních  produktů  [2  IFO  2-2.4-7]

-  souhlasí  nebo  popírá  skutečnost,  že  bylo  dosaženo  výsledku  
[2  IFO  2-2.2-6];

Audio  a  interaktivní  knihy.

-  doplňuje  prázdná  místa  v  tabulce  pomocí  jednoduchých  
výpočtů  [2  IFO  2-2.4-5];

Úkoly  jsou  jednoduché  a  složité.  Posloupnost  řešení  složitého  problému.  Projektování.

2

-  identifikuje  jednoduché  úkoly  ve  složitém  úkolu,  nabízí

-  odděluje  části  od  celku  [2  IFO  2-2.3-1];

-  prezentuje  myšlenky  a/nebo  výsledky  své  činnosti  pomocí  
kreseb,  textů,  hudby  atd.  [2  IFO  2-2.4-3];

Co  mohou  a  nemohou  dělat  stroje  a  lidé.  Očekávaný  výsledek.

3.  Obsahový  řádek  „Komunikace  a  spolupráce“

-  používá,  vytváří,  upravuje  text  pomocí  digitálních  zařízení  a  programů  
[2  IFO  2-2.4-1];

-  opravuje  chyby  v  plánu  [2  IFO  2-2.2-7]

Důsledky  porušení  plánu  (algoritmus),  sled  událostí  v  bezprostředním  okolí,  hotové  programy,  hry.

Zhotoví  celek  z  navržených  dílů,  
vysvětlí,  jak  výměna  jednotlivých  dílů  
vede  k  jinému  celku

-  s  pomocí  ostatních  formuluje  závěry  o  řešení  či  neřešení  problému  [2  
IFO  3-2.5-3];

-  změní  pořadí  akcí  pro  získání  jiného  výsledku  [2  IFO  2-2.2-5];

Navrhovaný  obsah

-  riskuje  při  provádění  neznámých  úkolů  [2  IFO  2-2.3-5]

Plnění  tabulek  na  zařízeních  i  bez  nich,  jednoduché  výpočty.  Programy  
a  zařízení  pro  jednoduché  výpočty.  Elektronické  texty.  Tvorba  jednoduchých  
elektronických  textů  psaním  a  hlasem.  Zvýrazněte  klíčová  slova  a  úryvky.  Písma.  Jejich  role.  Barvy  a  povrchové  úpravy.  
Registrace  textů.  Elektronický  design.

-  kontroluje  výsledky  práce,  své  i  jiných,  podle  
navržených  kritérií  [2  IFO  3-2.5-1];

Programy  a  nástroje  pro  vytváření  jednoduchých  obrázků,  textů,  hudby,  nahrávání  hlasových  zpráv  a  písní.  
Prohlížejte  a  používejte  jednoduché  informační  produkty  (obrázky,  texty,  zvuky,  videa  a  kombinace).

Samostatně  a  zodpovědně  plní  určité  
úkoly;  pracuje  v  týmu  s  dalšími  lidmi  k  
dosažení  společného  cíle
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Komunikace  (spolužáci,  učitel,  rodiče,  příručky,  slovníky  atd.)  k  vyhledání  potřebných  zdrojů

-  určuje  výhody  digitálních  zařízení  pro  sběr,  ukládání  
a  zobrazování  dat  [2  IFO  4-3.1-4];

-  využívá  digitální  zařízení  k  vyhledávání  informací,  
kreativitě  a  spolupráci  [2  IFO  4-3.3-3];

Digitální  zařízení  jako  soukromý  majetek  jiné  osoby,  týmu,  organizace.

nedosahování  výsledků.

-  zachází  se  svými  a  cizími  věcmi,  zejména  s  digitálními  
zařízeními  [2  IFO  4-3.2-2] ;

-  zkoumá  možnosti  zařízení  [2  IFO  4-3.1-2];

-  používá  informace  z  webového  zdroje  pro  vzdělávací  účely  [2  
IFO  4-3.3-5]

2

-  zapne /  vypne,  restartuje  dostupná  zařízení  [2  IFO  4-

-  vysvětluje,  jak  lidé  komunikují  prostřednictvím  sítí  [2  IFO  
4-3.3-1];

Student:

Student:

Pravidla  a  nutnost  jejich  dodržování.  Skupinová  práce  a  vedení.  Hodnocení  dosaženého  výsledku  
vlastní  a  skupinové  práce.

Navrhovaný  obsah

Možnosti  digitálních  zařízení,  přiřazení,  zapnutí /  vypnutí,  přetížení.  Pracoviště  pro  práci  s  digitálními  
zařízeními.  Elementární  přizpůsobení  softwarového  prostředí  vlastním  potřebám.

-  při  společné  práci  s  informacemi  jedná  podle  dohodnutých  
pravidel  [2  IFO  3-2.5-4];

4.  Obsahový  řádek  „Já  a  digitální  zařízení“

-  popisuje  účel  dostupných  digitálních  zařízení  [2  IFO  4-

-  plní  různé  role  ve  skupině  [2  IFO  3-2.5-6]

-  rozlišuje  případy,  kdy  potřebujete  vyhledat  pomoc  a  kdy  se  
vypořádat  se  selháním  softwaru  a  selháním  zařízení  [2  IFO  
4-3.2-5]

-  experimenty  s  jejich  funkcemi  [2  IFO  4-3.1-3];

-  používá  softwarová  prostředí  pro  výukové  aktivity  a  v  
každodenních  situacích  [2  IFO  4-3.2-3];

Organizuje  své  vlastní  pracoviště  s  
pomocí  dospělých;  rozpozná  a  
popíše  jednoduché  problémy  a  
poruchy,  které  se  vyskytují  při  
provozu  dostupných  digitálních  
zařízení,  vyhledá  pomoc  a  podporu

Pomáhat  ostatním  najít  řešení.

Pozorování  událostí,  experimenty,  výsledky.  Závěr  o  úspěších /

-  samostatně  vybírá  potřebná  digitální  zařízení  pro  učení  [2  
IFO  4-3.1-1];

-  udržuje  pořádek  na  pracovišti  [2  IFO  3.2-1];

-  využívá  různé  zdroje  informací  (knihy,  alba,  otázky  
kamarádovi  atd.)  [2  IFO  4-3.3-4];

Navrhovaný  obsah

Používá  digitální  zařízení  doma,  
ve  škole,  na  ulici  a  vysvětluje  jejich  účel

3,1-6]

-  zhodnotí  výhody  a  omezení  komunikace  prostřednictvím  sítí  
[2  IFO  4-3.3-2];

Detekce  a  odstranění  základních  poruch  zařízení  a  programů,  jednoduchá  opatření  pro  záchranu  zařízení.

-  stanoví  posloupnost  navrhovaných  akcí  k  provedení  
práce  ve  skupině  [2  IFO  3-2.5-5];

3,1-5];

1

Student:

Lidé  a  auta.  Intelektuální  chování  strojů.  Přenos  informací  z  osoby  na  zařízení  a  naopak.  Digitální  
zařízení  pro  učení,  život,  hraní,  bezpečnost,  vývoj  a  shromažďování  informací.

-  spouští  programy,  otevírá  soubory  a  programy  na  
známém  zařízení  [2  IFO  4-3.2-4];

Používá  digitální  zařízení,  
technologie  pro  přístup  k  informacím  
a  komunikaci
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-  informuje  dospělé  o  jejich  zdravotním  stavu  [2  IFO  5-4.1-2];

-  rozlišuje  mezi  soukromými  a  veřejnými  informacemi  [2  IFO  5-4.2-2];

Identifikujte  problémy  a  zdroje  pomoci.

Student:

-  uvádí  autory  těch  materiálů,  které  používá  ve  svých  
dílech  [2  IFO  5-4.3-3]

Student:

Programy  a  nástroje,  které  usnadňují  komunikaci  s  lidmi  se  speciálními  potřebami.

-  dodržuje  pravidla  bezpečné  práce  s  digitálními  
zařízeními  a  sítěmi  [2  IFO  5-4.1-4];

Zohledňuje  technické  možnosti  
digitálních  zařízení  pro  komunikaci,  
zejména  s  lidmi  se  zvláštními  potřebami,  
respektuje  soukromí  zpráv,  snáší  
rozdíly  v  kulturách,  tradicích  a  odlišných  
názorech  bere  na  vědomí  autorství  
vlastního  díla;  projevuje  respekt  k  
autorství  druhých

Věková  omezení  při  procházení  stránek  a  vytváření  účtu.

-  rozpozná  informace  o  nebezpečném  obsahu  a  informuje  o  nich  
dospělé  [2  IFO  5-4.1-6];

-  uvede  autorství  vlastního  díla  (příjmení,  jméno,  datum),  
doloží  [2  IFO  5-4.3-1];

2

Přenos  informací  v  moderní  společnosti.  Programy  a  zařízení  pro  komunikaci  na  internetu,  v  zabezpečeném  
online  i  offline  prostředí.

-  argumentuje  potřebou  důvěrnosti  hesel  [2  IFO  5-

-  projevuje  přátelský  přístup  k  ostatním  -  přímo  i  prostřednictvím  
sítí  [2  IFO  5-4.2-3];

5.  Obsahový  řádek  "Odpovědnost  a  bezpečnost  v  informační  společnosti"

Samoregulace  při  práci  s  digitálními  zařízeními.

-  správně  reaguje  na  výroky,  se  kterými  nesouhlasí  [2  IFO  5-4.2-1];

Navrhovaný  obsah

Informace  pro  děti  i  dospělé,  soukromé,  osobní,  rodinné,  kolektivní,  veřejné.

-  dodržuje  bezpečný  režim  provozu  s  digitálními  zařízeními  
[2  IFO  5-4.1-1];

Dodržuje  pravidla  bezpečné  práce;  
chrání  svůj  informační  prostor;  
vypráví  o  problémech  dospělým

-  hledá  pomoc,  když  existují  pochybnosti  o  obsahu  nebo  partnerovi  
v  sítích  a  skutečném  životě  [2  IFO  5-4.1-7]

-  neodepisuje  a  nedovoluje  odepisovat  s  argumentem  proč  [2  
IFO  5-4.3-2];

Etika  komunikace  v  sítích  a  v  reálném  životě,  rysy  digitální  komunikace.  Jak  se  vyhnout  obtěžování  a  
jednat  v  případě  zášti  v  digitální  komunikaci.

1

-  zachovává  důvěrnost  osobních  údajů  a  vysvětluje  potřebu  
tohoto  [2  IFO  5-4.1-5];

Student:

Zabezpečení  sítě.  Nebezpeční  partneři  a  témata.

Komunikujte,  vyhledávejte  informace  prostřednictvím  režimu  videa  nebo  zvuku  (hlasu)  nebo  přenášejte  
prostý  text,  obrázky  a  další.  Prohlížejte  si  školicí  videa,  animace,  grafy,  prohledávejte  a  procházejte  
zabezpečené  sítě  a  web  pomocí  digitálních  zařízení

-  informuje  dospělé  o  urážkách  a  obtěžování  [2  IFO  5-4.2-4]

4,1-3];

Prostředky  a  metody  uchovávání  osobních  údajů.  PIN  kódy  a  hesla  (textové,  grafické,  digitální,  hmatové,  
fotografická  hesla,  obrázková  hesla  atd.),  jejich  účel  a  vhodné  použití.

Pravidla  vlastní  a  vzájemné  bezpečnosti  s  digitálními  zařízeními.  Organizace  pracoviště  a  osobní  
režim  práce  s  digitálními  zařízeními.

Autorství  obsahu,  včetně  elektronického  (vlastního  a  jiného)
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bezpečnostní;

pro  bezpečnost  a  zdraví;

Sociální  a  zdravotní  výchova

Obsah  sektoru  sociální  a  zdravotní  výchovy  je  strukturován
podél  tří  sémantických  linií:  "Bezpečnost",  "Zdraví",  "Bezpečnost".

vysvětlující  poznámka

Vzdělávací  program  tohoto  oboru  je  vytvářen  na  základě  Státního  standardu

•  rozvoj  potřeby  sebepoznání  a  sebezdokonalování;

a  bezpečí  pro  sebe  a  své  okolí;

•  formování  schopnosti  učit  se  bez  újmy  na  zdraví;

•  pěstovat  pečlivý  a  uvědomělý  přístup  k  vlastnímu  zdraví  a

•  vytváření  příznivého  bezpečného  a  zdravého  školního  prostředí.

•  podpora  individuálního  rozvoje  samostatnosti,  podnikavosti

Podle  nastíněného  cíle  jsou  hlavními  úkoly  sektoru  sociální  a  zdravotní  
výchovy  na  základní  škole:

•  formování  stabilního  přesvědčení  studentů  o  hodnotě  života  a  zdraví

vlastnosti  a  chování  uvědomělého  spotřebitele;

•  formování  trvalé  motivace  žáků  ke  zdravému  životnímu  stylu;  •  formování  
vědomé  touhy  dodržovat  bezpečné,  zdravé  a  etické  chování  za  účelem  zlepšení  

pohody;

základní  vzdělání.

•  rozvoj  schopnosti  rozhodovat  se  v  každodenních  situacích  s  prospěchem

Obsahová  řada  „Bezpečnost“  zahrnuje  rozvoj  dovedností  bezpečného  chování  
doma,  ve  škole  a  v  přírodním  i  uměle  vytvořeném  prostředí,  předvídání  následků  
nebezpečného  jednání,  určování  dopadu  na  bezpečné  chování,  dodržování  pravidel  
(dopravní,  používání  spotřebičů  a  domácí  chemikálie  atd.)  a  odpovědný  přístup  k  
osobní  bezpečnosti  a  bezpečnosti  ostatních.

Obsahová  řada  „Zdraví“  je  zaměřena  na  formování  kompetence  a  chování  k  
ochraně  zdraví  u  studentů  osvojováním  dovedností  zdravého  životního  stylu,  
rozvojem  pozitivního  sebevědomí,  kritického  myšlení,  schopnosti  činit  informovaná  
rozhodnutí,  přebírat  odpovědnost  za  své  zdraví  a  zdraví.  zdraví  těch,  kdo  jsou  v  
okolí,  a  působí  proti  negativním  sociálním  faktorům.  Obsahová  řada  Dobrobut  
poskytuje  rozvoj  etického  chování  ve  společnosti,  schopnost  učit  se  a  utvářet  kladný  

vztah  k  učení,  uvědomění  si  důležitosti  zdravého  životního  stylu  pro  pohodu,  
rozvoj  podnikání  a  spotřebitelské  kultury  pro  optimální  využití  zdrojů  a  pohoda,  zdraví  
jako  nejdůležitější  hodnoty  života.

Smyslem  sociálně  zdravotní  výchovy  pro  všeobecné  střední  vzdělávání  je  
ustavení  samostatnosti  žáka,  jeho  sociální  angažovanosti  a  aktivity  prostřednictvím  
formování  zdravého  životního  stylu,  rozvoje  podnikavosti,  schopnosti  spolupráce  v  
různých  prostředích,  sebevědomí  a  integritu  pro  bezpečnost,  pohodu  a  udržitelný  
rozvoj.
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Vzdělávací  materiál  obsahových  řad  je  realizován  prostřednictvím  každého  

tématu  vzájemnou  integrací  a  komplementaritou.
Výstupy  z  učení  a  navrhovaný  obsah  1.  -  2.  

ročník

Rozpoznává  a  popisuje  nebezpečí  
doma,  ve  škole  i  po  celém  světě

-  vysvětluje  možná  nebezpečí,  kterým  mohou  lidé  čelit  v  
životním  prostředí  [2  WHO  1-2.2-2];

-  identifikuje  osoby,  které  mohou  poskytnout  pomoc  v  případě  nebezpečí  
[2  WHO  1-1.3-1];

použitím;  popisuje  příklady  takových  
činností

výuka

2,3-1];

Student:

-  ukazuje,  jak  v  případě  potřeby  požádat  o  pomoc  [2  WHO  1-

vysvětluje,  co  dělat  v  těchto  situacích  [2  WHO  1-2.1-1];  -  
vysvětluje  situace,  ve  kterých  mohou  být  domácí  spotřebiče,  
látky  pro  člověka  nebezpečné  [2  WHO  1-2.1-2];

-  rozlišuje  podezřelé  předměty  (zapomenuté  věci,  zbraně  a  
jejich  prvky  atd.)  a  vysvětluje,  kde  a  jak  nahlásit  nález  [2  WHO  
1-2.4-4]

-  rozlišuje  příznivé  a  škodlivé  vlivy  na  volbu  bezpečného  chování  ze  
strany  rodičů,  učitelů,  přátel,  médií  atd.  [2  WHO  1-3.3-1];

-  popisuje  opatření  vhodná  v  případě  kontaktu  s  cizí  osobou  
[2  WHO  1-2.1-4];

Student:

2

Určuje  pozitivní  a  negativní  vliv  na  

volbu  zdravého  a  bezpečného  chování

Vysvětluje,  na  čem  závisí  
bezpečnost  doma,  ve  škole  a  ve  
světě

Student:

-  předpovídá  následky  nebezpečného  chování  s  podezřelými  
předměty,  zapomenutými  věcmi,  výbušninami  a  zbraněmi  [2  WHO  
1-2.2-3]

Požadované  výsledky

-  dodržuje  pravidla  bezpečného  chování  v  různých  situacích  
[2  WHO  1-2.4-2];

-  vysvětluje  možné  důsledky  jejich  vlastního  bezohledného  chování  
doma  [2  WHO  1-2.2-1];

-  volí  své  jednání  jako  účastník  nejméně  rizikového  silničního  
provozu  [2  WHO  1-2.3-2]  Žák:

1,3-3];

1
1.  Obsahový  řádek  „Zabezpečení“

-  rozpozná  předměty,  kterých  se  nelze  dotknout  (zapomenuté  věci,  
zbraně  atd.)  [2  WHO  1-2.1-5]

-  volí  bezpečnou  cestu,  vytváří  bezpečnou  cestu  do /  ze  školy  s  ohledem  
na  pravidla  silničního  provozu  [2  WHO  1-

-  popíše  příklady  činnosti  záchranných  služeb  a  identifikuje  jejich  
telefonní  čísla  [2  WHO  1-1.3-2];

Očekávané  výsledky  učení

-  popisuje  opatření  vhodná  v  případě  nebezpečné  situace  s  
ohněm,  vodou,  plynem,  výbušninami  a  látkami  [2  WHO  1-2.1-3];

-  vysvětluje,  jak  pravidla  a  jejich  dodržování  ovlivňují  bezpečnost  
v  prostředí,  zejména  doma,  ve  škole  [2  WHO  1-3.3-2]

Student:Rozlišuje,  koho  a  jak  kontaktovat

-  rozpozná  nebezpečné  situace  doma,  na  ulici  nebo  ve  škole  a

Student:

-  rozlišuje  hlavní  dopravní  značky  a  symboly  [2  WHO  1-2.4-3];

Rozhoduje,  jak  jednat  v  každodenních  
situacích  bez  ohrožení  života  a  zdraví

-  vysvětluje  pravidla  bezpečného  chování  v  domácnosti  (s  domácími  
spotřebiči,  látkami  atd.)  [2  WHO  1-2.4-1];

Vysvětluje,  že  každý  čin  (rozhodnutí)  
má  důsledky
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-  přiměřeně  reaguje  na  obtěžování,  nátlak  a  ponižování  [2  WHO  1-

Zdroje  pomoci  v  nebezpečných  situacích  (rodiče,  sousedé,  příbuzní,  záchranná  služba).

Zabezpečení  doma.

-  popisuje  vztah  mezi  fyzickou  aktivitou  a  potřebou  jídla  a  vody  [2  WHO  
2-2.2-6]

-  rozpozná  projevy  neúcty  a  ponížení  [2  WHO  1.1-1];

Bezpečnost  životního  prostředí.

Bezpečnost  a  nebezpečí.

Pravidla  bezpečného  chování  doma.  Poskytování  první  pomoci  při  jednoduchých  úrazech

-  popisuje  změny  vlastních  emocí,  pocitů  (nálad)  [2  WHO  2-

-  vysvětluje,  jak  se  chovat  bezpečně  a  bez  újmy  na  zdraví  [2  WHO  
1-1.1-5]

Bezpečnost  ve  škole.

Bezpečná  místa  pro  hry  a  zábavu.

Ukazuje  chování,  které  
předchází  rizikům  ohrožujícím  život  a  
zdraví  nebo  je  snižuje

Možné  nebezpečné  situace  ve  škole.  Cesty  ze  školy.

2]

1  Vysvětluje,  že  každý  čin  
(rozhodnutí)  má  důsledky -  popisuje  své  pocity  v  různých  situacích  [2  WHO  2-2.2-4];

-  vysvětluje,  jakou  jednoduchou  první  pomoc  lze  poskytnout  [2  WHO  
1-1.3-4]

1,1-3];

Činnost  záchranných  složek  a  jejich  identifikace  (policie,  hasiči,  záchranka  atd.).

-  rozlišuje  nejdůležitější  varovné  znaky  a  symboly,  vysvětluje ,  co  
znamenají  [2  WHO  1-4.2-1]

Bezpečné  chování  na  výletech.

2];

Vliv  prostředí  na  volbu  bezpečného  chování  (rodiče,  učitelé,  kamarádi  atd.).

Bezpečná  cesta  do /  ze  školy.

2.  Obsahový  řádek  "Zdraví"

-  vyhýbá  se  projevům  neúcty  a  ponižování  ve  vlastním  chování  [2  
WHO  1-1.1-2];

3,2-1];

-  uvádí  příklady  vzniku  a  vývoje  živých  bytostí  [2  WHO  2-3.2-4]

Student:

Navrhovaný  obsah

Bezpečné  chování  na  školním  dvoře.

Možné  nebezpečné  situace  (s  domácími  spotřebiči,  domácími  chemikáliemi  atd.).

Student:

-  identifikuje  místa,  kde  můžete  bezpečně  relaxovat  [2  WHO  1-4.2-

Rozpoznává  značky,  symboly  a  
varování  před  možným  nebezpečím

Prostory  školy,  jejich  umístění  a  pravidla  bezpečného  chování  v  nich  (třída,  chodby,  jídelna,  tělocvična,  WC  atd.).

Známky  podezřelých  předmětů,  zapomenutých  věcí,  výbušných  zařízení  a  zbraní,  kam  jít  v  situacích  s  nimi  
souvisejících.

-  vysvětluje ,  proč  je  nebezpečné  a  škodlivé  škádlit  nebo  
zastrašovat  ostatní  [2  WHO  2-2.2-5];

Zaznamenává  změny  ve  vašem  

vlastním  těle  a  přijímá  je

-  všímá  si  změn  v  těle  v  procesu  dospívání,  nemoci,  únavy,  
fyzické  aktivity  [2  WHO  2-3.2-3];

-  vysvětluje ,  že  všichni  lidé  (včetně  dětí)  mají  právo  chránit  svou  
důstojnost  a  integritu  svého  těla  [2  WHO  1-1.1-4];

Možné  hrozby  ze  strany  lidí,  pravidla  chování.

Student:

Bezpečné  chování  v  přírodě  (les,  rybníky,  hory  atd.).

Student:

Pravidla  provozu  chodců.

2

-  určuje,  jak  se  lidské  tělo  mění  s  věkem  [2  WHO  2-3,2-
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10];

Student:

-  uvádí  příklady  ukrajinských  národních  jídel  a  jídel

-  vysvětluje  význam  vlivu  pitné  vody  na  organismus  [2  WHO  
2-3.3-9];

-  vysvětluje,  co  je  zneužívání  látek  (např.  drog  -

-  rozlišuje  rodinné  vazby,  přátelství,  obchodní  vztahy  a  
manželský  život  [2  WHO  2-4.4-4];

vliv  na  volbu  zdravého  a  
bezpečného  chování

-  vyjadřuje  verbálně  i  neverbálně  potřeby,  touhy,  pocity  [2  WHO  
2-4.4-1];

-  identifikuje  osoby,  na  které  se  může  obrátit  v  případě  špatného  
zdravotního  stavu  [2  WHO  2-1.1-8]

3,4-1];

4,4-2];

-  vysvětluje,  jak  výživa  ovlivňuje  lidské  zdraví  [2  WHO  2-3.1-1];

-  vysvětluje,  jak  předcházet  neinfekčním  a  infekčním  
nemocem  (životní  styl,  hygienická  pravidla,  očkování)  [2  WHO  
2-3.3-6];  -  vysvětluje,  jak  zacházet  s  lidmi  s  nepřenosnými  a  
infekčními  nemocemi  [2  WHO  2-3.3-7];

Identifikuje  zdravé  a  škodlivé

Uvědomuje  si,  co  přináší  
potěšení  a  užitek

Student:

-  porovnává  vliv  různých  emocí  a  pocitů  na  sebe  a  ostatní  [2  
WHO  2-3.3-11]

-  dodržuje  pravidla  pro  péči  o  své  tělo,  oděv,  osobní  věci  [2  
WHO  2-1.1-6];

-  rozlišuje  pozitivní  a  negativní  vlivy  prostředí  na  volbu  
zdravého  životního  stylu  (rodina,  učitelé,  lékaři,  vrstevníci,  
média)  [2  WHO  2-3.3-4];

Student:

-  vysvětluje ,  proč  je  nutné  chovat  se  k  druhým  lidem  s  
respektem,  jejich  původ  [2  WHO  2-4.4-5]

ne  úmyslně  nebo  v  nadměrném  množství)  [2  WHO  2-3.1-

Pozorně  naslouchá,  ptá  se  
na  potřeby  druhých  lidí  a  
mluví  způsobem,  který  
ostatní  neuráží

-  popisuje  škody  z  užívání  alkoholu,  tabáku,  drog,  možné  
zneužití  jiných  látek  [2  WHO  2-3.3-

-  vysvětluje  roli  očkování  v  prevenci  infekčních  
onemocnění  [2  WHO  2-3.3-8];

-  identifikuje  osoby,  od  kterých  může  získávat  informace  o  
užívání  drog  a  užívání  předmětů  pro  domácnost  [2  WHO  
2-4.4-3];

-  rozlišuje  produkty  podle  původu  (např.  rostlinné,  živočišné  
atd.)  [2  WHO  2-3.1-2];

Definuje  pozitivní  a  negativní

-  hájí  svůj  postoj  a  v  případě  potřeby  říká  "ne" [2  WHO  2-

-  vysvětluje  význam  pohybu  a  aktivního  chování  pro  sebe  i  
ostatní  [2  WHO  2-3.3-5];

Student:

-  vysvětluje  důležitost  konzumace  produktů  své  lokality  [2  WHO  
2-3.4-2];

-  vysvětluje  vliv  životního  stylu,  zdravého  chování  a  
správných  návyků  na  lidské  zdraví  [2  WHO  2-3.3-3];

-  používá  vhodné  názvy  částí  těla  a  orgánů  k  hlášení  
zdravotních  nebo  zdravotních  problémů  (bolest,  nepohodlí  
atd.)  [2  WHO  2-1.1-7];

Student:

-  rozlišuje  užitečné  a  škodlivé  potraviny  [2  WHO  2-

zvyky

3];  
-  rozpozná  bezpečné  a  nebezpečné  látky  [2  WHO  2-3.1-4];  -  
rozlišuje  zdravé  a  špatné  návyky,  vysvětluje  jejich  vliv  na  
bezpečnost,  zdraví  a  pohodu  [2  WHO  2-3.1-5]

Ukazuje  chování,  které  
předchází  rizikům  ohrožujícím  život  
a  zdraví  nebo  je  snižuje
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-  identifikuje  místa,  kde  můžete  jíst  zdravě  [2  WHO  2-4.2-

Student:Uznává  a  napodobuje  zdravé  
etické  chování  (čestnost,  
férovost,  poctivost,  
odpovědnost,  odvaha,  
oddanost)

Zrození  a  vývoj  živé  bytosti.  Jednotlivé  rysy  jeho  růstu  a  vývoje  (akceptování  změn).

Student:

Student:

-  podporuje  a  přijímá  ostatní  [2  WHO  2-1.2-2];

Uspořádá  si  vlastní  učení  podle  
svých  potřeb  a

Denní  režim.

-  vysvětluje ,  že  přejídání  je  škodlivé  [2  WHO  2-4,5-1];

-  vysvětluje  pravidla  mravního  chování  doma,  ve  škole  [2  
WHO  2-1.4-3]

Uvědomuje  si  důležitost  
umírněnosti  ve  spotřebě  služeb  a  produktů

Student:

-  vysvětluje,  proč  trénink  pomáhá  udržovat  zdraví  [2  WHO  
2-4.6-1];

-  demonstruje  akce  zaměřené  na  překonání  strachu  [2  WHO  2-

Zdraví  a  jeho  složky.

Emoce  (pozitivní  i  negativní),  jejich  změny  v  různých  situacích  a  vliv  na  organismus.  Veselost  a  zdraví.  
Fyzická  složka  zdraví.

ostatní  země  [2  WHO  2-3.4-3];

4]

-  navazuje  přátelské  vztahy  s  dětmi  stejného  i  jiného  pohlaví  [2  
WHO  2-1.4-1];

Student:Rozhoduje,  jak  jednat  v  
každodenních  situacích  bez  
ohrožení  života  a  zdraví

Aktivní  a  pasivní  odpočinek.

-  demonstruje  zbavení  se  nepřijatelných  doteků  jiných  lidí;  
informuje  důvěryhodné  dospělé  [2  WHO  2-1.2-3]

-  vysvětluje,  proč  správný  zdravotní  stav  podporuje  učení  [2  
WHO  2-4.1-1];doporučené  podmínky

-  vybírá  potraviny  se  zaměřením  na  etikety  na  obalu  [2  WHO  
2-4.2-3];

Cvičení  a  zdraví  (otužování,  držení  těla  atd.).

Jídlo  (užitečné,  zbytečné,  škodlivé).

2,3-4]

-  identifikuje  jednání,  které  ho  uráží  [2  WHO  2-1.2-1];

-  vysvětluje,  jak  být  příkladem  zdravého  chování  pro  ostatní  
[2  WHO  2-4.6-2]

Vysvětlí  důležitost  školní  docházky  
pro  vlastní  život  a  blahobyt;  
naplánuje  si  svůj  den  (studium  a  
víkend)

Osobní  péče.

-  popisuje  bezpečnou  a  odpovědnou  konzumaci  
potravin,  používání  léků,  domácích  spotřebičů  [2  WHO  2-2.3-3];

-  vysvětluje ,  že  umírněnost  je  důležitá  při  sledování  
televize  a  používání  digitálních  zařízení,  dodržuje  tato  
omezení  v  každodenním  životě  [2  WHO  2-4.5-2]

Student:

Působí  proti  nátlaku,  neúctě  a  
ponižování  vůči  sobě  i  druhým  tím,  
že  hledá  pomoc  u  dospělých

Lidské  tělo  a  změny  v  něm.

Výživa  a  zdraví.

-  vysvětluje  význam  spánku  a  odpočinku  (aktivního  i  
pasivního)  pro  správný  vývoj  těla  a  zdraví  [2  WHO  2-3.4-4]

-  vysvětluje  funkce  a  význam  rodičů  pro  každého  člověka  [2  
WHO  2-1.4-2];

Student:

Rozpoznává  značky,  
symboly  a  varování  před  
možným  nebezpečím

Duševní  a  emocionální  složky  zdraví.

-  používá  různé  metody  ke  zmírnění  únavy  (prostřednictvím  
gymnastiky,  dechových  cvičení,  hudby,  chůze,  střídání  
činností  atd.)  [2  WHO  2-4.1-2]

Navrhovaný  obsah

Únava  a  způsoby,  jak  ji  odstranit.
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Vztahy  s  dětmi  stejného  a  jiného  pohlaví.

2

-  vysvětluje  hodnotu  peněz  a  materiální  hodnoty  [2  WHO  
3-4.5-3];

7];

Sdělení.  Pravidla  komunikace.

-  vytvoří  seznam  věcí  nezbytných  pro  konkrétní  životní  situaci  
[2  WHO  3-4.3-2];

Uvědomuje  si,  co  přináší

-  plánuje  útratu  kapesného  [2  WHO  3-4.5-5]

-  vysvětluje,  jaký  by  měl  být  podnikavý  člověk  [2  WHO  3-1.4-

Vysvětluje,  že  každý  čin  (rozhodnutí)  
má  důsledky

Zdravé  chování  a  správné  návyky,  jejich  vliv  na  zdraví.

-  rozlišuje  známky  lidského  blaha  [2  WHO  3-3.4-6]

-  klade  si  za  cíl  konzumovat  užitečné  produkty,  sestavuje  jejich  
seznam  [2  WHO  3-2.3-5];  -  racionálně  využívá  kapesné  [2  WHO  
3-2.3-6]

Nesprávné  použití /  použití  látek  (chemie  pro  domácnost,  léky  atd.).  
Sociální  a  duchovní  složky  zdraví.

-  rozlišuje  důležité  a  méně  důležité  potřeby,  identifikuje

3.  Obsahový  řádek  "Welfare"

-  vysvětluje  pravidla  hospodárného  využívání  přírodních  
zdrojů  (např.  sběr  a  likvidace  odpadků  včetně  potravinového  
odpadu,  ochrana  vodních  zdrojů)  [2  WHO  3-1.4-

-  dodržuje  pravidla  etického  chování  při  komunikaci  
s  vrstevníky  a  dospělými  v  různých  životních  situacích  [2  
WHO  3-1.4-6];

Zdraví  a  nemoci.

Nátlak,  neúcta,  ponižování  a  odpor  vůči  nim.

Student:

Infekční  a  neinfekční  onemocnění.

-  vysvětluje ,  že  každá  akce  má  důsledky  na  základě  vlastních  
zkušeností  a  příkladů  literárních  postav,  kreslených  postaviček  
atd.  [2  WHO  3-2.2-7]

1,4-10]

radost  a  prospěch

-  vysvětluje,  proč  lidé  kupují  zboží  [2  WHO  3-4.3-3]

Student:

Schopnost  spřátelit  se.

9];

-  vysvětluje  důležitost  školní  docházky  pro  vlastní

Uznává  a  napodobuje  
zdravé  etické  chování  
(čestnost,  férovost,  
poctivost,  odpovědnost,  
odvaha,  oddanost)

Respekt  k  sobě  a  ostatním  lidem.

1

dostupné  způsoby,  jak  je  splnit  [2  WHO  3-4.3-1];

-  vysvětluje ,  že  ne  všechny  potřeby  mohou  být  uspokojeny  
kvůli  omezeným  zdrojům  [2  WHO  3-4.5-4];

-  vysvětluje  význam  dobrých  skutků  pro  člověka  a  životní  prostředí  
[2  WHO  3-1.4-8];

Rozhoduje,  jak  jednat  v  
každodenních  situacích  bez  
ohrožení  života  a  zdraví

Prevence  infekčních  onemocnění  (hygiena,  očkování,  karanténa  atd.).

Rodinná  zdravotní  péče.  Lidové  tradice,  rodinné  svátky  a  zdraví

Uspořádá  si  vlastní  učení  
podle  svých  potřeb  a

Student:

Student:

-  vysvětluje,  proč  člověk  potřebuje  charitu  [2  WHO  3-1.4-

Vysvětluje  potřeby  své  i  ostatních;  
určuje,  od  koho  a  na  čem  závisí  
uspokojení  potřeb

Student:

Pocit.

-  vysvětluje,  jaké  činnosti  přinášejí  radost  i  užitek  [2  WHO  
3-3.4-5];

Nebezpečí  a  újma  na  zdraví  z  agresivního  chování.

Student:

5];

Uvědomuje  si  důležitost  
umírněnosti  ve  spotřebě  služeb  a  produktů

Student:

-  vysvětluje  znaky  zdravého  etického  chování  [2  WHO  3-1.4-4];

-  vysvětluje ,  proč  je  důležité  respektovat  cizí  majetek  [2  WHO  3-
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-  rozlišuje  potřeby  blízkých  lidí  a  přátel  [2  WHO  3-1.3-5];

Student:

Šetrné  využívání  přírodních  zdrojů.

Pracoviště  studenta  a  jeho  uspořádání.

-  vysvětluje  důležitost  dodržování  hranic  osobního  fyzického  prostoru  
[2  WHO  3-4.4-8]

Lidské  potřeby  (umírněné  a  nadměrné).

-  plánuje  svůj  volný  den  s  ohledem  na  podmínky  a  
příležitosti  [2  WHO  3-4.6-5];

Vlastnosti  podnikavého  člověka.

Trénink  a  odpočinek.

použitím;  popisuje  příklady  takových  
činností

-  rozlišuje  situace,  kdy  on /  ona  nebo  jiní  lidé  potřebují  
pomoc  [2  WHO  3-1.3-7]

-  popisuje  společně  vytvořenou  hodnotu  [2  WHO  3-4.7-3]

Znaky,  symboly,  varování  na  potravinách  a  průmyslových  výrobcích.

-  říká ,  jak  jeho  úspěch  a  blaho  v  budoucnu  závisí  na  jeho  postoji  k  
učení  [2  WHO  3-4.6-3];

Kultura  konzumu.

-  sdružuje  se  s  ostatními  dětmi  ve  skupině  pro  učení  a  hru  [2  WHO  
3-4.4-6];

Plánování  víkendu.

Význam  samostudia  ve  škole.

welfare  [2  WHO  3-4.1-3];

-  hledá  podporu  u  lidí,  kterým  důvěřuje  [2  WHO  3-

-  prohlašuje ,  že  bude  plnit  různé  role  ve  hře,  tréninku,  společných  
projektech  [2  WHO  3-4.7-1];

-  dodržuje  optimální  režim  dne  [2  WHO  3-4.1-5]

Očekávání,  potřeby  a  ekonomická  realita  vaší  rodiny.

Situace,  kdy  ostatní  potřebují  pomoc.  Význam  dobrých  skutků  pro  člověka

-  rozlišuje  různé  profese  a  vysvětluje  důležitost  výcviku  pro  jejich  
zvládnutí  [2  WHO  3-4.6-6]

Umírněnost  ve  spotřebě.

Vytváření  hodnoty.

Student:

Charita.

Pozorně  naslouchá,  ptá  se  na  
potřeby  druhých  lidí  a  mluví  
způsobem,  který  ostatní  neuráží

-  plní  navrženou  roli  v  mikroskupině  (týmu),  souhlasím  s  
rozhodnutím  týmu  [2  WHO  3-4.4-7];

-  určuje  posloupnost  kroků  k  provedení  učebního,  herního  nebo  
výzkumného  úkolu,  např.  o  zdravém  životním  stylu  své  rodiny  [2  WHO  
3-4.6-4];

co  je  blahobyt?

Podnikání.

Kroky  k  provádění  vzdělávacích,  herních  a  výzkumných  úkolů.

Vysvětlí  důležitost  školní  docházky  
pro  vlastní  život  a  blahobyt;  naplánuje  
si  svůj  den  (studium  a  víkend)

Student:

Student:

Navrhovaný  obsah

Vliv  reklamy  na  výběr  produktu.

Denní  rutina  školáka.

Rozlišuje,  koho  a  jak  kontaktovat

doporučené  podmínky
-  organizuje  pracoviště  pro  učení  s  ohledem  na  podmínky  ve  škole  a  
doma  [2  WHO  3-4.1-4];

-  iniciuje  společné  záležitosti,  hry,  zábavu  [2  WHO  3-4.7-2];

1,3-6];

Výběr  oblečení  a  zdravých  produktů.

Schopnost  učit  se.

Plní  různé  role  ve  skupině,  
vysvětluje  hodnotu  společné  práce

Peníze,  materiální  hodnoty,  kapesné.

Spolupráce  ve  hře,  učení  a  životních  situacích.

Známky  etického  chování.
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Evropané“.

•  rozvoj  schopnosti  obhájit  vlastní  názor  a  akceptovat  ostatní,

Občanská  a  historická  výchova
vysvětlující  poznámka

Vzdělávací  program  občanské  a  historické  výchovy  byl  vytvořen  na  základě  Státního  
standardu  základního  vzdělávání.

rozlišovat  mezi  nerovnostmi,  nespravedlností  a  diskriminací;

•  vytváření  dovedností  orientovat  se  v  historickém  čase  a  společenském  prostoru,  
vyhledávat  a  zpracovávat  dostupné  veřejné  informace,  vysvětlovat  jejich  obsah  a  zprostředkovat  
jimi  generované  dojmy  a  myšlenky;

•  zdokonalování  pozitivních  vzorců  chování,  které  si  děti  předškolního  věku  osvojily  
na  veřejných  místech,  a  osvojování  si  nových,  souvisejících  s  činností  žáka;

Obsahová  linie  „Já  –  Člověk“  zahrnuje  žáka  zpracovat  a  využít  k  sebeidentifikaci  základní  
informace  o  člověku  jako  jedinečné  bytosti  ve  vesmíru,  která  se  tvoří  jako  osoba,  formuje  svůj  
charakter  a  rozvíjí  cenné  vlastnosti  v  procesu  kognitivní  a  pracovní  činnosti.  Učení  v  rámci  
této  obsahové  linie  podporuje  u  žáků  sebepoznání,  uvědomění  si  vlastních  potřeb,  preferencí,  
schopností  a  zájmů,  podněcuje  je  k  volbě  cílů  osobního  růstu  (být  zodpovědný,  čestný  
atd.),  pomáhá  prvotně  pochopit  důstojnost  a  jedinečnost  jakékoli  osoby.  Obsahová  linie  „Jsem  
mezi  lidmi“  poskytuje  povědomí  o  roli  vztahů,  které  mezi  lidmi  existují,  o  důležitosti  rodiny,  
přátel,  přátel,  komunit,  se  kterými  dítě

•  získávání  znalostí  o  současnosti  a  minulosti  své  rodiny,  místní  komunity,  vlasti,  lidstva,  
utváření  věkově  přiměřeného  chápání  obsahu  památných  událostí  pro  sebe  i  pro  občany  
Ukrajiny;

•  podpora  počátečního  uvědomění  si  vlastní  důstojnosti,  hodnoty  svobody  a  lidských  
práv,  sounáležitosti  s  rodinou,  místními  a  školními  komunitami,  ukrajinským  lidem  a  
rozvíjení  odpovědného  postoje  k  aktivitám  vlastní  i  ostatních;

•  vytváření  podmínek  pro  získávání  úspěšných  zkušeností  konstruktivní  interakce  a  
občanského  chování,  utváření  emocionální  a  hodnotové  složky  občanské  kultury  jedince.

Smyslem  občanského  a  dějepisného  vzdělávání  pro  všeobecné  střední  vzdělávání  je  
vytvářet  podmínky  pro  utváření  vlastní  identity  žáka  základní  školy  a  ochoty  ke  změnám  
prostřednictvím  vědomí  jeho  práv  a  svobod,  porozumění  souvislostem  mezi  historií  a  
současným  životem;  podpora  aktivního  občanského  postavení  založeného  na  demokracii  a  
respektu  k  lidským  právům,  získávání  zkušeností  se  soužitím  prostřednictvím  demokratických  
postupů.  V  souladu  s  nastíněným  cílem  byly  hlavní  úkoly  civilního  a

K  utváření  identity  a  občanské  kompetence  studentů  program  nabízí  osvojení  
potřebných  znalostí  a  dovedností,  rozvoj  dovedností  občanského  chování  a  pěstování  
občanských  ctností  v  obsahových  liniích:  „Jsem  muž“,  „Jsem  mezi  lidmi“,  „ Moje  kulturní  
dědictví“,  „Moje  škola  a  místní  komunity“,  „Jsme  občané  Ukrajiny.  My  -

dějepisná  výchova  na  základní  škole  jsou:
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Obsahové  linie  občanské  a  historické  výchovy  na  základní  škole  by  měly  být  
realizovány  optimálním  způsobem  pro  každý  obsahový  a  vzdělávací  účel  s  využitím  
informačních  technologií.

Obsahový  řádek  „Jsme  občané  Ukrajiny.  Jsme  Evropané“  dává  studentům  
základní  představy  o  národních  symbolech  a  státních  atributech  Ukrajiny,  národu  
(národu),  státu,  politice,  moci,  klíčových  událostech  v  dějinách  Ukrajiny,  vede  k  
přijetí  demokratických  hodnot  a  idejí  eura.  -Atlantická  integrace.  V  rámci  této  
sémantické  linie  si  studenti  na  příkladu  slavných  historických  postav  a  národních  
hrdinů  uvědomují  hodnoty  vlastenectví,  aktivního  občanství,  sebeúcty  a  dalších.

se  identifikuje.  Učení  v  rámci  této  obsahové  linie  přispívá  k  prožívání  občanského  
chování  a  vědomé  volbě  norem  a  vzorců  chování,  často  podle  určitých  vzorců.

Výsledky  učení  a  navrhovaný  obsah
1.–2.  ročník

Obsahová  linie  „Moje  škola  a  místní  komunity“  poskytuje  studentovi  
pochopení  základních  norem  školního  a  místního  veřejného  života,  dává  mu  
možnost  aktivně  se  podílet  na  jejich  reprodukci  a  modernizaci.  Znalost  školních  a  
místních  tradic,  seznámení  s  občanskými  akcemi  krajanů,  činností  školské  správy,  
samosprávy  a  dobrovolných  spolků  zaměřených  na  věci  veřejné,  podporuje  u  žáků  
prvotní  zkušenost  občanského  jednání,  demokratického  chování  a  konstruktivní  
interakce,  ovlivňuje  utváření  emocionální  a  hodnotová  složka  občanské  dětské  
kultury.  Učení  v  rámci  této  obsahové  linie  umožňuje  rozvoj  dovedností  vyjadřovat  a  
obhajovat  své  názory  a  přijímat  ostatní,  prosazovat  vlastní  iniciativy,  plánovat  a  
organizovat  realizovatelné  veřejné  záležitosti  pro  děti  ve  věku  základní  školy.

Obsahová  linie  „Moje  kulturní  dědictví“  umožňuje  studentům  uvědomit  si  
své  kořeny  v  národní,  ale  i  původní  etnické  kultuře  v  evropské  civilizaci.  Studenti  mají  
možnost  poznávat  místní  zajímavosti,  poznávat  tradice  a  minulost  své  rodiny,  etnické  
skupiny,  národa.  Učení  v  rámci  této  obsahové  linie  přispívá  k  pochopení  významu  a  
rozmanitosti  kulturního  dědictví  lidstva,  k  utváření  dovedností  znát  minulost.

-  zvažuje ,  jaké  charakterové  vlastnosti  by  měl  člověk  mít  a  
proč  [2  GIO  1-6.1-1];

Popisuje  sám  sebe,  svou  
povahu,  koníčky,  čímž  se  
odlišuje  od  ostatních  lidí

výuka

-  analyzuje  jeho  chování,  preference,  vyzdvihuje  rysy,  které  ho  odlišují  
od  ostatních  a  které  mu  dávají  jedinečnost  [2  GIO  1-6.1-2];

1
1.  Obsahový  řádek  "Já  -  Muž"

-  zkoumá  a  prezentuje  (na  příkladu  vrstevníků  a  rodin)  jedinečnost  
každého  člověka  s  přihlédnutím  ke  vzhledu,  chování,  charakteru,  
preferencím  atd.  [2  GIO  1-6.1-3]

Očekávané  výsledky  učení

2

Student:

Požadované  výsledky
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-  vypráví  o  literárních  postavách /  historických  postavách,  
na  kterých  bych  chtěl  být  podobný  [2  GIO  1-4.2-1];

jsem  člověk.  Zkoumám  své  možnosti.  Vyjadřuji  své  preference.  Analyzuji  své  zvyky.  Definuji  své  znalosti  
a  dovednosti.  Popisuji  svou  povahu  (jednotlivé  vlastnosti,  dle  výběru  studenta ).  Můj  osobní  prostor  
(zjednodušeně).  Můj  svět  se  mění  se  mnou.  Jak  rostu.  Co  si  pamatuji.  Proč  to  vím.  Proč  jednám.  O  
čem  sním.  Komunikační  kruhy.  Jsem  dítě  Liší  se  děti  od  dospělých?  Co  to  znamená  být  dospělým?  
Jaké  mají  lidé  touhy  a  potřeby.  Proč  studuji.  Co  každý  chce  (nacházíme  společné  a  individuální  hodnoty)

Student:

-  popisuje ,  jak  se  mění  životní  podmínky  člověka  [2  GIO  1-1.2-3]

-  popisuje ,  jaké  knihy /  filmy /  hry  má  rád  a  proč?  [2  GIO  2-5.1-2];

Navrhovaný  obsah

Vysvětluje  důležitost  skupinové  
spolupráce;  společně  s  dalšími  
osobami  určuje  posloupnost  úkolů;  
plní  ve  skupině  různé  role

Nastavuje  posloupnost  událostí  
(před /  po,  před /  po,  dlouho /  
nedávno);  vysvětluje,  jak  a  proč  lidé

1

-  Zapojuje  lidi,  včetně  těch,  kteří  se  od  něj  liší,  do  
komunikace,  her,  učení  [2  GIO  2-7.2-2];

Popisuje  sled  fází  lidského  
vývoje;  se  snaží  vysvětlit,  jak  
spolu  události  souvisí

Student:

-  vysvětluje,  jak  se  člověk  během  života  mění  [2  GIO  1-1.2-

Student:

Student:

-  sestaví  seznam  ctností /  povahových  rysů  literární  
postavy  nebo  historické  postavy  [2  GIO  1-4.2-2];

2.  Obsahový  řádek  „Jsem  mezi  lidmi“

Student:

Student:

Jsem  muž.  Co  to  znamená  být  Mužem.  Moje  jméno,  odkud  pochází  (právo  na  jméno).  Moje  vnější  a  vnitřní  
„já“ (fyzická  znamení,  pocity,  myšlenky).  jsem  jedinečný.

-  vysvětluje,  proč  každý  může  mít  své  preference  [2  GIO  2-

Vysvětlí  své  povinnosti  v  rodině,  
škole;  dodržuje  pravidla  chování,  
která  projevují  úctu  k  ostatním;  
hledá  pomoc  u  starších,  pokud  je  
týrán

Student:

2];

Vypráví  o  sobě,  své  rodině  a  
ostatních

-  mluví  o  svých  zájmech,  vysvětluje ,  jak  nejraději  tráví  
volný  čas  [2  GIO  2-5.1-1];

-  přesvědčuje  o  důležitosti  respektu  k  druhým,  na  základě  
osobních  zkušeností  a  dostupných  zdrojů  (slyšené,  čtené)  [2  GIO  
2-6.2-1];

určit  čas

-  vysvětluje,  co  je  míněno  výrazem  „být  člověkem“ [2  GIO  1-1.2-1];

Vyjadřuje  své  preference;  
identifikuje  fráze  a /  nebo  akce,  
které  zapůsobily;  zvažuje  dopad  
svých  slov  a/nebo  činů  na  názory  ostatních

-  poskytuje  pomoc  těm,  kteří  ji  potřebují,  a  vyjadřuje  vděčnost  
za  podporu  [2  GIO  2-7.2-3];  -  pozorně  naslouchá  názoru  partnera,  
vyjadřuje  svůj  názor,  respektuje  důstojnost  ostatních  [2  GIO  
2-7.2-4]

-  vysvětluje  (na  základě  vlastních  zkušeností  a  názorů  
starších),  proč  člověk  zná  přesný  čas;  být  přesný  ve  škole  i  
doma  [2  GIO  1-1.1-1]

2

-  vysvětluje,  co  je  možné  a  co  není  možné  o  sobě  sdělit  cizím  
lidem,  vybírá  příklady  ve  prospěch  svého  tvrzení  [2  GIO  
1-4.2-3]

-  vysvětluje,  proč  jsou  lidé  spolu,  komunikují  [2  GIO  2-7.2-1];

Rozpoznává  činy  a  slova,  která

5.1-3]

-  vysvětluje ,  na  koho  se  obrátit  o  pomoc,  pokud  je  někdo  uražen  
nebo  ponížen  [2  GIO  2-6.2-2];  -  tvrdí ,  že  nedůstojné  chování  
druhých  by  nemělo  být  umlčováno  [2  GIO  2-6.2-3]
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-  popíše  a  zváží  svá  práva  a  povinnosti  v  rodině,  tř.  [2  GIO  
2-7.1-3]

1];

-  vysvětluje,  jaké  pocity  ho  spojují  s  blízkými  lidmi,  
vytváří  si  domněnky  o  tom,  čím  jsou  způsobeny  [2  GIO  2-7.1-1];

Navrhovaný  obsah

Student:

Student:

rodina,  komunita,  člen  třídy;  
spojuje  rodinné  a  národní  tradice,  
vysvětluje  jejich  význam  pro  sebe

-  popisuji  rozdíl  mezi  dětstvím  moderních  dětí  a  v  
minulosti  (oblečení,  hračky,  třídy  atd.)  [2  GIO  2-1.3-2];

Rozlišuje  přítomnost,  
minulost  a  budoucnost  
(bylo  –  je  –  bude)

-  naznačuje,  proč  se  lidé  stávají  kamarády,  stejně  
smýšlejícími  lidmi,  přáteli /  odpůrci,  odpůrci,  nepřáteli  [2  
GIO  2-6.3-4]

může  podporovat  nebo  urážet;  
respektuje  rozmanitost,  chová  se  k  
ostatním  spravedlivě

Student:

-  ptá  se  starších  lidí  na  minulost  [2  GIO  2-3.1-2]

-  rozpozná  situace  (z  pohádek,  příběhů,  osobní  zkušenosti),  ve  
kterých  byl  někdo  uražen,  vysvětlí,  jak  se  v  takových  situacích  
chovat  [2  GIO  2-6.3-2];

Mé  blízké  okolí.  Kdo  je  můj  přítel  a  kdo  je  můj  přítel?  Proč  věřit  příteli:  příklady  upřímnosti,  
porozumění  a  podpory  ve  vztahu.  Jak  vzniká  přátelství:  příklady  přátelského  přístupu,  otevřené  
komunikace,  vzájemného  respektu.

-  formuluje  otázky  rodičům  a  dalším  příbuzným  o  historii  
rodiny  a  předává  tyto  informace  různými  formami  [2  GIO  2-3.1-

Já  a  moje  rodina.  Co  rodinu  spojuje?  Kolik  nás  je  v  rodině:  složení,  role  a  místo  každého  z  nás.  Právo  
dítěte  na  rodinný  život,  lásku  a  péči.  Odpovědnost  rodičů  vůči  dětem.  Povinnosti  dětí  v  rodině.  
Nezákonnost  násilí  rodičů  (opatrovníků)  vůči  dětem  a  vůči  sobě  navzájem.  Sirotci  a  „děti  ulice“:  kdo  
jsou?

-  popíše  obvyklá  pravidla  života  své  rodiny/třídy,  vysvětlí  jejich  
význam  pro  sebe  [2  GIO  2-7.1-2];

Student:

-  vysvětluje ,  že  život  každé  generace  se  liší  od  života  jiné  [2  
GIO  2-1.3-3];  -  zaznamenává  a  zdůrazňuje  změny,  ke  kterým  
došlo  v  jeho  právech  (např.  zvyky  ve  škole  dříve  a  nyní)  [2  GIO  
2-1.3-4]

Vysvětlí,  kde  může  najít  informace,  
které  potřebuje;  odhaluje  hlavní  
obsah  zdroje  informací;  ptá  se  
starších  lidí  na  minulost

-  stanoví ,  že  navzdory  jedinečnosti  každého  z  nich  jsou  si  všichni  
lidé  rovni,  protože  jsou  lidmi  [2  GIO  2-6.3-3];

-  zjistí ,  jak  se  jeho  dětství  liší  od  dětství  starších  
příbuzných  [2  GIO  2-1.3-1];

Prozkoumá  veřejná  zařízení  
ve  vaší  oblasti;  dodržuje  pravidla  
chování  při  hře,  chůzi  a  odpočinku

-  simuluje  situace /  hraje  hry  na  hrdiny,  ve  kterých  podporuje  
a  povzbuzuje  ostatní  [2  GIO  2-6.3-1];

Shromažďuje  informace  a  vypráví  
o  své  rodině,  spolužácích,  
Ukrajině;  vysvětluje,  co  to  znamená  být

-  dodržuje  pravidla  stanovená  v  zastavěném  veřejném  
prostoru  (škola,  park,  hřiště  apod.)  [2  GIO  2-2.3-1];  -  
vysvětluje ,  proč  je  třeba  dodržovat  zavedená  pravidla  [2  
GIO  2-2.3-2]

Obchodní  kolegové  (partneři):  spolužáci,  učitelé  a  další.  Známost.  Když  dva  -  pár.  Pracujeme  jako  
skupina  (ve  skupině).  Jsme  jeden  tým.  Jak  dosáhnout  dohody:  pravidla  interakce.  Lidé  kolem  mě.  
Co  a  jak  jsou  lidé  jednotní  ve  společnosti.  Co  můžete  zjistit  bez  seznámení:  pedagogický  výzkum  (muž  v  
uniformě,  školák,  odborník  poskytující  služby,  Ukrajinec  atd.).  Jak  vnímat  ty,  které  neznáte?  (Zjednodušeno  
o  rozmanitosti  lidské  společnosti,  toleranci,  svobodě  a  lidské  důstojnosti.)

Moje  rodina.  Schéma  rodu.  Generace.  Předci  a  potomci.  Dětství  našich  předků.  Co  říká  příjmení.  
Rodinné  svátky  a  tradice.  Rodinné  relikvie.  Co  jsem:  spojení  generací.
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-  dodržuje  správná  pravidla  chování  v  místech  paměti,  
vysvětluje  tato  pravidla  [2  GIO  3-2.1-2];

-  vysvětluje  nutnost  dodržovat  pravidla  na  veřejných  místech  a  
při  společných  akcích,  kontruje  (za  účasti  dospělých)  jejich  
porušování  [2  GIO  3-2.3-4]

Prozkoumá  veřejná  zařízení  ve  
vaší  oblasti;  dodržuje  pravidla  chování  
při  hře,  chůzi  a  odpočinku

Student:

-  přichází  s  názvem  pro  krátké  texty  dětské  literatury  [2  GIO  3-4.1-2];

Student:

Izoluje  nesrozumitelná  slova  a  s  
pomocí  dospělých  stanoví  jejich  
význam;  přichází  s  názvem  díla,  
který  odráží  jeho  obsah

-  vysvětluje,  proč  je  příroda  pro  člověka  důležitá  [2  GIO  3-2.2-1];

-  zpřístupňuje  atributy  pro  svátky  a  oslavy  [2  GIO  3-7.1-5];

životní  prostředí

-  identifikuje  jednotlivé  změny  v  krajině /  krajině  spojené  s  
lidským  jednáním  [2  GIO  3-2.2-3];

Student:

Student:

Jsem  ve  veřejném  prostoru.  Soukromý  prostor  a  veřejná  místa:  jaký  je  rozdíl.  Pravidla  chování  na  veřejných  
místech,  která  navštěvuji  (v  obchodě,  parku,  na  hřišti  atd.).  Člověk  ve  světě  pravidel.  Jaké  jsou  pravidla?  Proč  lidé  
dodržují  pravidla.  Pravidla  charity.  Lidé  jsou  různí,  ale  všichni  jsme  si  rovni.  Typy  diskriminace  (na  příkladech).  
Nedůstojné  (nemorální)  činy.  Jak  čelit  nedůstojným  činům?  3.  Obsahový  řádek  „Moje  kulturní  dědictví“

-  projevuje  úctu  mrtvým,  ctí  hrdiny  a  oběti  tragédií  nebo  zločinů  proti  
lidskosti  [2  GIO  3-2.1-3]

Student:

2

určit  čas

-  dozvídá  se  (z  pověstí,  od  starších  lidí)  o  původu  místních  názvů  
sídel  a  zeměpisných  objektů  [2  GIO  3-2.3-3];

-  rozlišuje  nesrozumitelná  slova  od  ústních  a  psaných  textů  
dětské  literatury  [2  GIO  3-4.1-3];

Navrhovaný  obsah

-  prohlíží  a  popisuje  kulturní  památky  rodné  oblasti,  zobrazuje  je  
různými  výtvarnými  prostředky  (např.  kreslí,  vyřezává,  zpívá,  hledá  
příklady  online  atd.)  [2  GIO  3-2.1-1];

-  zjišťuje  na  základě  vlastních  zkušeností  a  názorů  starších,  kdy  
se  udály  známé  historické  události  a  kdy  žili  slavní  lidé  (před /  
později,  předtím /  potom,  dávno /  nedávno)  [2  GIO  3-1.1-2]

-  vysvětluje,  proč  chránit  přírodu  -  povinnost  každého  [2  GIO  
3-2.2-4]

-  zamyšleně  čte  krátké  historické  příběhy,  legendy,  mýty  atd.  [2  GIO  
3-4.1-1];

Shromažďuje  informace  a  vypráví  o  své  
rodině,  spolužácích,  Ukrajině;  
vysvětluje,  co  znamená  být  členem  
rodiny,  komunity,  třídy;  spojuje  rodinné  a  
národní  tradice,  vysvětluje  jejich  význam  
pro  sebe

Nastavuje  posloupnost  událostí  
(před /  po,  před /  po,  dlouho /  
nedávno);  vysvětluje,  jak  a  proč  lidé

-  určuje,  co  příroda  dává  člověku  [2  GIO  3-2.2-2];

-  Účastní  se  uměleckých  (například  divadelních)  akcí  [2  GIO  3-7.1-6]

Ukazuje,  jak  příroda  dává  lidem  
obživu;  popisuje  změny,  které  jsou  
pozorovány  ve  známém  prostoru  spojeném  
s  lidskou  činností

1

-  připojuje  se  k  udržování  rodinných  a  školních  tradic,  účastní  se  
veřejných  oslav  apod.;  vysvětluje  jejich  význam  pro  ně  samotné  [2  GIO  
3-7.1-4];

Student:

Orientovaný  v  blízkosti  bydliště  a  
ovládaný  lidmi

-  ptá  se  na  význam  nesrozumitelného  slova  u  dospělých  
nebo  se  o  něm  dozvídá  pomocí  digitálního  zařízení  
(vyhledávače)  [2  GIO  3-4.1-4]
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Vysvětlí  své  povinnosti  v  rodině,  
škole;  dodržuje  pravidla  chování,  
která  projevují  úctu  k  ostatním;  hledá  
pomoc  u  starších  v  případě,  že  je  
uražen.  Souhlasí  se  spolužáky  na  
ctnostných  pravidlech  interakce,

-  zjišťuje,  co  může  udělat  pro  spolužáky,  školní  komunitu;  předkládá  
vhodné  návrhy  na  schůzce  třídy  [2  GIO  4-8.2-2]

-  uznává  státní  symboly  Ukrajiny,  respektuje

Student:

5.  Obsahový  řádek  „Jsme  občané  Ukrajiny.  Jsme  Evropané"

Student:

-  vypráví  o  státní  vlajce  Ukrajiny,  jejím  erbu  [2  GIO  5-

Student:

Vypráví  o  svých  úspěších,  úspěších  
třídy,  své  rodiny;  vypráví  o  svých  
problémech,  volí  možnosti  jejich  řešení;  
spojuje  užitečné  záležitosti  v  rodině,  třídě,  
škole

-  uvádí  obecné  informace  o  Ukrajině  [2  GIO  5-8.3-1];

-  dodržuje  dohody  [2  GIO  4-8.1-2];

Školní  komunita.  Komunita  a  skupina:  společné  a  odlišné  (zjednodušeně).  Moje  práva  ve  škole.  Ctnost.  Povinnosti  
studentů  vůči  školní  komunitě.  Samosprávné  orgány  třídního  společenství:  pravomoci  a  odpovědnosti.  Vypracování  
pravidel  spolupráce  ve  třídě.

2

zachází  s  nimi

Odkaz  slavných  Ukrajinců.  Veřejné  uznání:  mluvte  o  tom,  jak  se  získává.  Pamětní  obrázky  Ukrajiny.

Student:

dodržuje  dosažené  dohody,  
vysvětluje  proč

Můj  odkaz.  Co  nám  říkají  přírodní  a  kulturní  památky?  Kulturní  památky  rodné  země.  Co  může  říkat  název?

Vypráví  o  Ukrajině  jako  o  své  vlasti,  uznává  
státní  symboly  Ukrajiny,  s  úctou

-  diskutuje  o  problémech  třídy,  které  se  ho  týkají,  volí  jednu  z  možností  
jejich  řešení  [2  GIO  4-8.2-1];

1

8,3-4];

-  vypráví  o  významných  historických  postavách /  
současnících /  současnících,  jejichž  životy  a  aktivity  souvisí  
s  místní  komunitou  [2  GIO  4-3.1-3]

1  Vysvětlí,  kde  může  najít  informace,  
které  potřebuje;  odhaluje  hlavní  
obsah  zdroje  informací;  ptá  se  
starších  lidí  na  minulost

-  vybírá  příklady  z  vlastní  zkušenosti,  které  ukazují  jeho  zodpovědný  
přístup  k  odpovědnosti  jako  člena  školy  a  místních  komunit  [2  GIO  
4-8.1-3]

Místní  komunita.  Původ  názvu  osady,  poloha,  slavné  události  v  životě  obce.  Slavní  krajané.  Veřejná  aktivita  (na  příkladech)

jim  [2  GIO  5-8.3-3];

-  rozvíjí  (se  spolužáky)  ctnostná  pravidla  interakce,  přesvědčuje ,  že  jsou  
potřebná  [2  GIO  4-8.1-1];

4.  Obsahový  řádek  „Moje  škola  a  místní  komunity“

Navrhovaný  obsah

-  ptá  se  dospělých  (příbuzných)  na  moderní  veřejný  život  a  
minulost  Ukrajiny  [2  GIO  5-8.3-2];

Kdo  jsou  hrdinové  ( na  příkladech  z  národních  dějin)?  Uctívání  hrdinů  a  obětí:  diskuse  o  pravidlech  
chování.  Moje  postavy  a  jejich  činy  (postavy  z  knih,  karikatur,  filmů,  rodiče,  další  příbuzní,  známí).  
Významné  události.  Události  jsou  výsledkem  lidské  činnosti.  Jak  se  události  stávají  významnými.  Jak  si  moji  
blízcí  pamatují  významné  události?  Den,  kdy  se  událost  slaví.  Naše  školní  (třídní)  prázdniny.  Dny  
vzpomínek  a  památky  (v  nejbližším  okolí).

důležité

-  mluví  o  svých  právech  a  povinnostech  jako  účastník  ve  
škole  a  místních  komunitách,  vysvětluje  důležitost  těchto  
práv  a  povinností  [2  GIO  4-6.2-4]

Student:

2

-  zpívá  státní  hymnu  Ukrajiny  [2  GIO  5-8.3-5];
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-  nachází  (v  dětských  uměleckých  dílech)  příklady  vlastenectví  a  lidskosti  
[2  GIO  5-3.2-1];

-  vypráví  o  Dni  nezávislosti  Ukrajiny  a  tradicích  jeho  oslav  v  rodině /  
komunitě /  zemi  [2  GIO  5-8.3-6];

Navrhovaný  obsah

Student:Ptá  se,  co  vás  zaujalo;  najde  
odpovědi  na  otázky;  zvýrazní  informace  
o  slavné  osobě /  události  ve  zdroji

-  dodržuje  stanovená  pravidla  chování  během  státních  svátků  
[2  GIO  5-8.3-8]

-  klade  otázky ,  které  pomáhají  dozvědět  se  více  o  důležité  události  
nebo  osobě  pro  Ukrajinu  [2  GIO  5-3.2-3]

-  vypráví  o  nejvýznamnějších  státních  svátcích  Ukrajiny  [2  GIO  
5-8.3-7];

-  vypráví  o  vynikajících  Ukrajincích,  popisuje  jejich  význam  pro  
Ukrajinu  [2  GIO  5-3.2-2];

Moje  vlast.  Co  je  Vlast?  Atributy  ukrajinského  státu:  jméno,  vlajka,  státní  znak,  hymna,  hlavní  město,  úřední  státní  
jazyk,  měna.  Den  nezávislosti  Ukrajiny.  Nejvýznamnější  státní  svátky.  Den  obránce  Ukrajiny.  Ústava  Ukrajiny  
(zjednodušeně).  Ukrajina:  stránky  historie.  Obránci  vlasti  (novodobí  ukrajinští  vojáci  (včetně  „kyborgů“  doněckého  
letiště,  Hrdinové  Ukrajiny  atd.),  hrdinové  2.  světové  války,  kozáci  atd.).  Historické  osobnosti  Ukrajiny:  příklady  vlastenectví  
a  lidskosti  člověka.  Ukrajina  je  evropská  země.  Ukrajina  a  její  sousedé  (přehled)

•

odhalení  tvůrčího  potenciálu  jednotlivce;  stimulace  uměleckého  a  
figurativního  myšlení,  uměleckých  zájmů;  výchova  estetického  vkusu;  podpora  
kreativního  sebevyjádření  a  rozvoje  individuálního  stylu  studenta  prostřednictvím  
umění;

rozvoj  schopnosti  interpretovat  umělecká  díla,  vyjadřovat  dojmy  a  
osobní  postoj  k  nim;  osvojení  základních  znalostí  o  druzích  umění,  rysech  
jejich  výtvarného  a  obrazného  jazyka,  zejména  ve  vztazích;

Výtvarná  výchova

obohacování  duchovního  světa  žáka  při  vnímání  umění  a  
umělecké  tvořivosti;  podpora  úcty  k  národnímu  a  světovému  kulturnímu  
dědictví;

získávání  zkušeností  s  tvorbou  uměleckých  obrazů  prostřednictvím  
zvládnutí  základních  uměleckých  dovedností;  rozvoj  všeobecných  a  speciálních  
uměleckých  schopností;

•

Účelem  výuky  umění  pro  všeobecné  sekundární  vzdělávání  je  formování  kulturních  
hodnot  v  procesu  poznávání  umění  a  uměleckého  a  tvůrčího  sebevyjádření  v  osobním  a  
veřejném  životě;  podpora  úcty  k  národnímu  a  světovému  uměleckému  dědictví.

•

•

Podle  nastíněného  cíle  jsou  hlavními  úkoly  výuky  výtvarné  výchovy  na  
základní  škole:

vysvětlující  poznámka

Vzdělávací  program  tohoto  oboru  je  vytvářen  na  základě  Státního  standardu

formování  schopnosti  prezentovat  a  hodnotit  vlastní  kreativitu,  
pěstovat  potřebu  sebezdokonalování;

•

základní  vzdělání.
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vzdělávat  schopnost  aplikovat  umění  získat

Realizace  obsahové  linie  „Komunikace  uměním“  je  zaměřena  na  socializaci  
studentů  prostřednictvím  umění,  jejich  uvědomění  si  svého  „já“ (jejich  uměleckého  
potenciálu).  Obsahová  linie  zahrnuje  utváření  schopnosti  studentů  prezentovat  sebe  
a  své  úspěchy,  kriticky  je  hodnotit,  interagovat  s  ostatními  prostřednictvím  umění  
v  prostředí,  zejména  při  různých  kulturních  a  uměleckých  akcích,  besedách  a  
dalších.  Obor  výtvarná  výchova  může  být  realizován  prostřednictvím  integrovaných  

předmětů  nebo  předmětů  pro  určité  druhy  umění:  např.  hudba,  výtvarné  
umění  apod.  za  předpokladu,  že  se  v  průběhu  učebního  cyklu  realizují  všechny  
očekávané  výsledky  oboru.

potěšení  a  emocionální  sebepoznání.

Výstupy  z  učení  a  navrhovaný  obsah  1.  -  2.  
ročník

•

formování  schopnosti  interagovat  s  ostatními  prostřednictvím  umění,  
identifikovat  vazby  umění  s  přírodním  a  sociokulturním  prostředím;

Realizace  vytyčených  cílů  a  záměrů  probíhá  v  obsahových  liniích:  „Umělecké  
a  praktické  činnosti“,  „Vnímání  a  interpretace  umění“,  „Komunikace  uměním“,  
které  nastiňují  rámcový  model  pro  dosahování  společných  cílů  výtvarné  výchovy. .

•

Obsahová  linie  „Výtvarné  a  praktické  činnosti“  si  klade  za  cíl  rozvíjet  
kreativitu  a  umělecké  schopnosti  studentů  praktickým  osvojováním  
základů  výtvarného  jazyka  různých  umění  a  způsobů  uměleckého  
vyjádření.  Tato  sémantická  linie  je  realizována  prostřednictvím  utváření  
schopnosti  studentů  používat  různé  výrazové  prostředky  k  vytváření  
uměleckých  obrazů,  improvizací  a  estetickou  transformací  prostředí,  
jakož  i  utvářením  představ  o  možnosti  a  způsobech  ovlivňování  emočního  
stavu  prostřednictvím  umění.  Obsahová  řada  „Vnímání  a  interpretace  

umění“  je  zaměřena  na  poznávání  hodnot  uměleckých  děl.  Jeho  
realizace  zahrnuje  rozvoj  emocionální  sféry  studentů,  obohacení  estetické  
zkušenosti,  formování  jejich  schopnosti  vnímat,  analyzovat,  interpretovat,  
hodnotit  umění,  projevovat  k  němu  emocionální  a  hodnotový  postoj,  
stejně  jako  utvářet  představy  o  možnostech  a  způsobech  umění.  
ovlivňovat  svůj  emocionální  stav  prostřednictvím  vnímání  uměleckých  
děl.

výuka

Student:

1

-  zpívá  vokální  cvičení,  dětské  písně  (včetně  hudebního  folklóru)  
v  odpovídající  náladě,  charakteru,  tempu,  dynamice  [2  MIO  
1-1.1-1];  -  dodržuje  pravidla  zpěvu  [2  MIO  1-1.1-2];

2

Požadované  výsledky

-  hraje  v  souboru  jednoduché  skladby  (trojúhelníky,  tamburíny,  
buben,  flétna,  xylofon  atd.)  [2  MIO  1-1.1-3];

1.  Obsahový  řádek  "Umělecké  a  praktické  činnosti"

Očekávané  výsledky  učení

Vytváří  známé  
umělecké  prostředky  
a  postupy
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-  používá  umělecké  prostředky  a  materiály,  paletu,  štětce,  stohy,  nůžky  
atd.  [2  МИО  1-1.1-13];

-  vytváří  varianty  rytmického  doprovodu  k  písni  [2  МИО  1-1.2-3];

-  podle  plánu  vybere  polohu  formátu  listu  (vertikální,  horizontální)  [2  
MIO  1-1.1-11];  •  -  používá  celou  rovinu  listu  k  vytvoření  kompozice  [2

-  vytváří  prvky  kompozice /  dekoru  pro  návrh  prostředí,  ve  kterém  
žije  a  studuje,  využívá  to,  co  vidí  a  slyší,  v  uměleckých  a  praktických  
činnostech  [2  MIO  1-1.3-2]

-  provádí  elementární  taneční  pohyby  na  hudbu;  pohybuje  se  v  rytmu  a  
tempu  hudby,  koordinuje  své  pohyby  s  hudebním  doprovodem  (zpěv)  [2  MIO  
1-1.1-19]  Žák:

-  plní  jednoduché  role  (včetně  "písní  v  rolích"),  etudy  
napodobování,  přeměny  v  různé  postavy  [2  MIO  1-1.1-

Experimenty  
využívající  známé  techniky  
umělecké  činnosti,  zvuky,  
rytmy,  pohyby,  linie,  barvy,  
tvary,  materiály  atd.  k  
vytvoření  uměleckých  
obrazů

-  rozlišuje  druhy  umělecké  činnosti,  které  mu  zlepšují  náladu  [2  МИО  1-3.4-1];

-  cvičení  na  intonaci  řeči,  srozumitelnost  dikce,  výraznou  mimiku  a  
gesta  [2  MIO  1-1.1-17];

Student:

-  vytváří  chromatickou  a  achromatickou  grafickou  kompozici  pomocí  
čar,  teček  a  skvrn  [2  MIO  1-1.1-9];

-  vybere  zabarvení  nástroje  (trojúhelníky,  tamburíny,  buben,  flétna,  xylofon  atd.)  
pro  přenos  příslušného  obrazu  [2  MIO  1-1.1-

-  konstruuje  jednoduché  kompozice  z  uměleckých,  přírodních  a  jiných  
improvizovaných  materiálů  [2  МИО  1-1.1-14];

-  experimenty  s  barvami,  liniemi,  tvary  atd.  [2  MIO  1-

-  je  veden  v  notovém  zápisu  (hudební  nota,  houslový  klíč,  velikost,  takt,  noty  v  
rámci  1.  oktávy,  délka  hlásek  -  celá,  polovina,  čtvrtina,  osmina)  [2  MIO  1-1.1-5];  -  
reprodukuje  jednoduché  rytmické  sekvence  (vytvořené  z  poloviční,  čtvrtinové  a  
osminové  doby  trvání),  zejména  v  různých  tempech  [2  MIO  1-1.1-6];  -  provádí  
jednoduché  plošné  (dvourozměrné)  obrazové  a  grafické  obrazy;  jednoduché  
trojrozměrné  kompozice  [2  MIO  1-1.1-7];

Identifikuje  mezi  díly  a  
druhy  uměleckých  a  
tvůrčích  činností,  které  
se  vám  líbí;  sdílené

-  vymýšlí  obrazy  (fantazíruje)  a  vyjadřuje  myšlenky  pojaté  známými  
prostředky  uměleckého  vyjádření  [2  MIO  1-1.2-1];  -  improvizuje  s  hlasem  
(hudba,  intonace  řeči),  pantomimou  (mimika,  gesta),  na  hudební  nástroje  
(trojúhelníky,  tamburíny,  bubny,  maracas  atd.)  [2  MIO  1-1.2-2];

pomáhá  zdobit  místo,  kde  
studuje,

MIO  1-1.1-12];

-  skládá  a  uspořádává  na  rovině  (v  prostoru)  jednotlivé  prvky  obrazu  (formy)  do  
jednoduché,  zejména  ornamentální  kompozice  (grafické,  malebné,  dekorativní,  
trojrozměrné )  [2  MIO  1-1.1-10];

-  dodržuje  obecně  uznávaná  pravidla  chování  v  kulturních  a  uměleckých  
institucích  (divadlo,  muzea  apod.)  [2  MIO  1-1.1-18];

-  pozoruje  prostředí,  s  pomocí  učitele  zachycuje  zajímavé,  neobvyklé  jevy  [2  
MIO  1-1.3-1];

-  používá  v  malbě  chromatické  a  achromatické  barvy;  formy  z  hlavních  
barev  -  deriváty  [2  MIO  1-1.1-8];

16];

Pozoruje  okolní  
svět,  zachycuje  s  
pomocí  učitele  zajímavé  
jevy  jako  nápady  pro  
kreativitu;

4];

1,2-4]

-  dodržuje  bezpečnostní  pravidla  [2  MIO  1-1.1-15];

Student:

žije
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Improvizace  hlasové,  plastické,  na  hudební  nástroje.

Práce  s  přírodními  materiály.

2,1-1];

-  rozlišuje  druhy  divadla  (loutkové,  muzikálové,  dramatické)  a  kino  (filmové,  kreslené)  
[2  MIO  2-2.2-6]

Zpěv  (pěvecký  postoj,  dýchání,  intonace,  dikce).

Reprodukce  elementárních  tanečních  prvků.

Průzkum  prostředí,  identifikace  zajímavých,  neobvyklých  předmětů  pro  tvorbu  uměleckých  snímků.

-  reprodukuje  emocionální  dojmy  z  uměleckého  díla  různými  známými  
prostředky  a  metodami  (pohyby,  mimika,  linie,  barvy  atd.)  [2  MIO  2-2.1-3]

1

Seznámení  s  notovým  zápisem.

Ozdoba  místa,  kde  studuje,  žije.

Student:

3,4-3]

Dodržování  pořádku  a  bezpečnostních  pravidel.

K  vytvoření  vizuálních  obrazů  použijte  různé  linie,  skvrny,  tvary,  barvy  a  jejich  odstíny.

-  charakterizuje  melodii  [2  MIO  2-2.2-2];

-  rozpozná  jednoduché  výtvarné  materiály  používané  při  tvůrčí  práci  žáků  
(tužky,  fixy,  vodové  barvy,  kvaš,  plastelína  apod.)  [2  MIO  2-2.2-4];

emoce  z  vnímání  
uměleckých  děl;  tvoří  pro  
vlastní  potěšení

Reprodukce  pohybů  postavy,  tempa,  rytmu  hudby.

Elementární  stylizace  forem  dokončovacích  prvků  různých  druhů  dekorativního  a  užitého  umění  (lidová  hračka,  
malba,  vytyňanka,  pysanka  atd.).

2];

2.  Obsahová  řada  "Vnímání  a  interpretace  umění"

divadelní,  
choreografické  atd.)  a  
rozpoznává  jejich  vlastní  
výrazové  prostředky

Řezání,  konstrukce  z  papíru  a  jiných  improvizovaných  materiálů.

Improvizace  pomocí  pantomimy  (mimika,  gesta).

Student:

Hra  na  hudební  nástroje:  vytváření  možností  pro  rytmický  doprovod  k  písni,  rytmické  sekvence  atd.

Vnímá  díla  různých  druhů  
umění  a  projevuje  k  nim  
emocionálně  hodnotný  
postoj  různými  způsoby  
(slovy,  pohyby,  mimikou,  
liniemi,  barvami  atd.)

Navrhovaný  obsah

Umístění  obrázků  na  list,  v  prostoru,  uspořádání  prvků  kompozice  (rovinné,  trojrozměrné).

Inscenace  (hraní  jednoduchých  rolí),  etudy-imitace.

-  porovnává  hudební  a  vizuální  obrazy,  umělecká  díla  a  environmentální  jevy  
[2  MIO  2-2.1-2];

Student:

-  vybere  si  typ  umělecké  kreativity  podle  svých  preferencí  [2  MIO  1-

Kresba  grafickými  materiály,  barvami.

Organizace  pracoviště.

-  vnímá  umělecké  dílo  a  vyjadřuje  dojmy  výběrem  z  navržených  slov  v  
souladu  s  vlastními  emocemi  [2  MIO  2-

-  určuje  rozsah  (teplý,  studený,  smíšený)  uměleckých  děl  a  studentských  
prací  [2  MIO  2-2.2-5];

Rozlišuje  mezi  díly  a  typy  
uměleckých  a  kreativních

-  popisuje  své  emoce  z  vnímání  uměleckých  děl  [2  MIO  1-3.4-

Modelování  plastových  materiálů  různými  (jednoduchými)  způsoby  a  metodami.

Inscenace  písní,  tvorba  divadelních  obrazů.

2

-  určuje  tempo  (pomalé,  mírné,  rychlé);  rejstřík  (vysoký,  střední,  nízký),  
dynamika  (hlasitý,  tichý),  témbr  (zvuk  sboru  a  orchestru,  jednotlivé  hudební  
nástroje  (dudy,  tamburína,  buben,  housle,  bandura,  klavír  atd.)  [2  MIO  2-2,2-  3];

Využití  uměleckých  aktivit  k  uspokojení  a  zlepšení  emocionálního  stavu

-  rozlišuje  druhy  umění  (hudební,  výtvarné,  divadelní,  taneční,  plátno)  
[2  MIO  2-2.2-1];

Rozlišuje  mezi  
uměními  (hudba,  
výtvarné,
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3.  Obsahový  řádek  "Komunikace  prostřednictvím  umění"

Student:

Provádění  uměleckých  akcí  (koncerty,  výstavy,  soutěže,  inscenace  atd.).

Srovnání  přírodních  forem,  obrazů  prostředí  s  jejich  výtvarnou  (dekorativní)  interpretací.

orientační  body;  
vysvětluje,  jak  se  mu  
podařilo  uskutečnit  svůj  plán

-  prezentuje  výsledky  vlastní  práce  (zpívá  písně,  předvádí  taneční  
pohyby,  předvádí  vlastní  díla  na  výtvarném  umění  atd.)  [2  MIO  3-3.2-1];

Student:

3,3-2];  
-  Podílí  se  na  společné  realizaci  tvůrčích  nápadů  -  na  lidových  slavnostech  a  
obřadech,  koncertech,  výstavách,  inscenacích  atd.  [2  MIO  3-3.3-3];

Prezentace  tvůrčích  úspěchů  a  jejich  popis.

-  popisuje ,  co  bylo  nebo  nebylo  implementováno  [2  MIO  
3-3.1-2];  -  vysvětluje  své  vlastní  úspěchy  v  umělecké  a  tvůrčí  činnosti  
[2  MIO  3-3.1-3]

4]

Identifikace  a  charakterizace  dojmů,  emocí,  které  vyvolaly.

aktivity,  které  máte  
rádi;  sdílí  emoce  z  
vnímání  uměleckých  děl;

1  Hodnotí  vlastní  práci

-  odhaluje  (s  pomocí  učitele)  informace  získané  z  vnímání  uměleckých  děl  [2  
MIO  3-3.3-1];

-  odlišuje  (od  navrhovaných)  umělecká  díla,  která  mění  nebo  zprostředkovávají  
jeho  náladu  [2  MIO  2-3.4-4]

Navrhovaný  obsah

-  slovně  popisuje  svůj  kreativní  nápad  [2  MIO  3-3.2-2]

Prezentuje  vytvořené  
umělecké  obrazy  
srozumitelným  
způsobem,  vysvětluje  vytvořené

Seznámení  s  některými  druhy  divadla  (loutkové,  muzikálové,  dramatické),  kinematografií  (film,  kreslený  film).  
Používání  děl  různých  umění  k  radosti  a  zlepšení  emocionálního  stavu

Určení  výrazových  prostředků  díla.

Student:

podle  jistých

Koordinace  pravidel  tvůrčí  spolupráce,  interakce,  komunikace

-  porovná  svůj  vlastní  nápad  s  jeho  realizací  [2  MIO  3-3.1-1];

Vnímání  děl  různých  umění.

-  dodržuje  pravidla  interakce  a  kreativní  spolupráce  [2  MIO  3-3.3-

Kolektivní  provedení  kreativního  nápadu  (návrh  třídy,  tvorba  kolektivních  uměleckých  kompozic,  flash  moby  
atd.).

vytváří  pro  vaše  vlastní  
potěšení  navrhovaný  

obsah

-  sdílí  dojmy  z  děl  různých  umění  [2  MIO  3-

2

Edukační  situace  podle  uměleckých  děl.

Účastní  se  
kolektivní  tvůrčí  
činnosti,  dodržuje  pravidla  
tvůrčí  spolupráce;  sdílí  s  
ostatními  dojmy  z  vnímání  
umění  a  tvůrčí  činnosti

Státní  standard  základního  vzdělávání.
Účelem  tohoto  oboru  pro  všeobecné  střední  vzdělávání  je  formovat  u  žáka  stabilní  

motivaci  k  tělesné  kultuře  a  sportu  a  životně  důležité  motorické  dovednosti  k  udržení  vlastního  
zdraví,  rozšiřování  funkčních  schopností  organismu.

Tělesná  výchova

Vzdělávací  program  sektoru  tělesné  výchovy  vychází  z
vysvětlující  poznámka
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•  formování  mravních  a  volních  vlastností  a  kladného  vztahu  k

V  souladu  s  nastíněným  cílem  hlavní  úkoly  tělesné  výchovy

•  formování  tvůrčích  schopností  pomocí  tělesné  kultury.

Obsahová  linie  „Péče  o  BOZP“  je  zaměřena  na  formování  vědomého  přístupu  k  vlastnímu  
zdraví  a  dovedností  bezpečného  chování  v  procesu  tělesné  kultury.

Předmětem  studia  na  základní  škole  v  oboru  tělesná  výchova  je  pohybová  aktivita  se  
všeobecným  zaměřením.

vzdělávací  obory  na  základní  škole  jsou:
•  rozšíření  pohybových  zkušeností,  zlepšení  dovedností  vitálních  pohybových  

dovedností  a  schopností,  jejich  využití  v  každodenních  a  herních  činnostech;

tělesná  kultura  a  sport;

•  vytváření  základů  zdravého  způsobu  života  a  vytváření  podmínek  pro  zlepšení  fyzického  
a  psychoemocionálního  stavu;  •  formování  praktických  dovedností  pro  samostatná  

tělesná  cvičení  a  aktivní  odpočinek;

které  jsou  zaměřeny  na  formování  vitálních  motorických  dovedností  a  schopností.

•  rozvoj  komunikativních  dovedností  v  hodinách  tělesné  výchovy;

Obsahová  linie  „Herní  a  soutěžní  činnosti  žáků  (pohybové  hry  a  štafetové  běhy“)  souvisí  
s  osvojováním  pohybových  her  a  štafetových  běhů,  které  uspokojují  potřebu  pohybové  aktivity  
a  podporují  utváření  komunikativních  schopností.

Vzdělávací  program  odvětví  tělesné  výchovy  pro  1.–4.  ročník  pokrývá  obsahové  linie:  
„Základní  pohybová  činnost“,  „Herní  a  soutěžní  činnosti  žáků  (mobilní  hry  a  štafety)“,  „Péče  
o  BOZP“.

•  zachování  a  upevňování  zdraví  školáků;  •  utváření  
obecných  představ  o  tělesné  kultuře,  jejím  významu  v  životě

člověka,  zachování  a  podpora  zdraví;

Obsahová  řada  „Základní  motorická  aktivita“  pokrývá  následující  aktivity,

•  povědomí  o  roli  sportu  a  olympijského  hnutí  pro  utváření  sebeúcty,  sebevědomí,  touhy  
uspět,  dodržování  zásad  fair  play;

•  zvýšit  množství  pohybové  aktivity,  která  bude  přinášet  dítěti  radost;

•  rozšíření  funkčních  schopností  organismu

Nové  přístupy  k  obsahu  hodin  tělesné  výchovy  by  měly  učitele  zaměřit  nejen  na  fyzickou  
zdatnost,  ale  také  na  osobnostní  rozvoj,  na  individuální  vnímání  vzdělávacího  materiálu.  
Řešení  těchto  problémů  umožňuje  opustit  přísnou  regulaci  tříd,  zvýšit  jejich  emoční  saturaci,  
maximální  rozmanitost  forem,  metod  a  prostředků  tělesné  výchovy,  široké  využití  inovativních  
technologií  tělesné  výchovy.

vzdělávání.

cílevědomým  rozvojem  fyzických  vlastností  a  přirozených  schopností;
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Výsledky  učení  a  navrhovaný  obsah  1.-2

-  provádí  běžecká  cvičení  a  druhy  běhu  [2  CELÉ  JMÉNO  1-1.1-4];

-  vybírá  potřebné  sportovní  vybavení  a  cvičení  pro  sporty,  kterým  se  
věnuje  [2  CELÉ  JMÉNO  1-1.2-3]

Student:

Pozice  těla  v  prostoru:  cvičení  z  
výchozích  pozic:  sed  (nohy  od  sebe,  na  patách,  pokrčené  nohy;  úhel,  předklon,  pravé /  levé  stehno);  cvičení  s  důrazem:  
dřep,  leh,  leh,  stoj,  stoj  na  kolenou;  vleže  na  stehnech  a  předloktí;  cvičení  z  výchozích  pozic  ve  výškách:  stoj,  leh;  na  
ohnutých  pažích;  stojící  vzadu;  závěs  jednou  nohou  a  dvěma  nohami,  přítahy  ve  visu,  vleže.

-  provádí  komplexy  tělesných  cvičení  ranní  hygienické  
gymnastiky,  sportovní  minutky  a  sportovní  přestávky  [2  CELÉ  JMÉNO  
1-1.2-1];

-  provádí  házení  různými  způsoby  na  vzdálenost  a  na  cíl  [2  CELÉ  JMÉNO  
1-1.1-7];

Hodnota  ranní  hygienické  gymnastiky,  tělesné  výchovy  minuta.

Provádí  pohybová  cvičení  (chůze,  
běh,  skákání,  lezení,  plavání,  
klouzání),  provádí  cvičení  s  
předměty  i  bez  nich  (pokud  je  to  vhodné)

2

Obecná  rozvojová  cvičení:

-  provádí  základní  pohyby  charakteristické  pro  různé  sporty  [2  CELÉ  
JMÉNO  1-1.1-9]

-  provádí  skoková  cvičení  [2  CELÉ  JMÉNO  1-1.1-5];

Navržený  obsah  Základy  
znalostí  tělesné  kultury.

Očekávané  výsledky  učení

Fitness  pro  děti:

-  rozlišuje  atletiku,  gymnastiku,  hry  a  jiná  cvičení  a  provádí  je  [2  CELÉ  
JMÉNO  1-1.2-2];

Prvky  akrobacie:

-  provádí  komplexy  obecných  vývojových  a  speciálních  cvičení  na  
pokyn  vyučujícího  s  využitím  různých  předmětů  i  bez  nich  [2  CELÉ  
JMÉNO  1-1.1-1];  -  provádí  druhy  chůze  [2  CELÉ  JMÉNO  1-1.1-3];

1.  Obsahový  řádek  "Základní  motorická  aktivita"

Student:

bez  předmětu,  cvičení  imitačního  charakteru,  cvičení  s  předměty  (s  gymnastickou  hůlkou,  s  vlajkami,  s  míči,  se  
švihadlem;  komplex  ranní  hygienické  gymnastiky;  komplex  sportovní  přestávky).

1

-  provádí  gymnastická,  herní  a  jiná  cvičení  [2  CELÉ  JMÉNO  1-1.1-8];

Pravidla  pro  výběr  sportovního  vybavení  a  bezpečné  chování  při  provádění  životně  důležitých  pohybových  
schopností.

Pozná,  vybere  a  provede  cviky  pro  
ranní  gymnastiku;  rozlišuje,  vybírá  
a  provádí  tělesná  cvičení  z  různých  
sportů  pro  rozvoj  tělesných  kvalit

Povinné  studijní  výsledky

Koncept  životně  důležitých  způsobů  pohybu  člověka.

-  překonává  pás  přírodních  a  umělých  překážek  šplhem  a  šplháním,  
skákáním  a  během  [2  CELÉ  JMÉNO  1-1.1-6];

logo  aerobik  -  obecná  rozvojová  cvičení  kombinovaná  s  výslovností  určitých  hlásek  nebo  jednoduchých  veršů;  zvířecí  
aerobik  -  obecná  rozvojová  cvičení  s  imitací  pohybů  zvířat;  fitball-aerobik  -  obecná  rozvojová  a  speciální  cvičení  s  
fitbally;  taneční  aerobik  (komplexy  rytmických  cvičení):  obraty,  náklony  trupu,  kombinované  s  různými  kroky  k  
hudebnímu  doprovodu  -  přídavný  krok,  variabilní  krok;

seskupení  (sed,  leh),  rolování  ve  skupinách,  rolování  do  stran  a  dopředu,  stoj  na  ramena  s  pokrčenýma  a  rovnýma  
nohama.
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skoky  do  výšky  (přes  gymnastickou  hůl,  gumové  lano  z  místa,  z  přímého  běhu;  skákání  na  vyvýšené  podpěře  (více  
žíněnek  naskládaných  na  sobě)  jednou  a  dvěma  nohama  a  skákání);  skákání  přes  překážky  do  výšky  50  cm  jednou  
a  dvěma  nohami;  skoky  do  dálky  (z  tlaku  jednou,  dvěma  nohami;  skoky  do  dálky  s  předsunutím)

taneční  improvizační  cvičení:  krok  od  prstů,  krok  od  paty  se  střídáním  cviků  na  pohyby  těla  za  doprovodu  hudby;  
prohřešek,  polka  krok.

Cvičení  s  velkým  míčem  (guma,  fotbal,  volejbal,  basketbal  atd.):

-  hraje  mobilní  hry  a  účastní  se  štafetových  závodů  [2  CELÉ  JMÉNO  2-1.3-
1];

držení  míče;  házení  míče  a  jeho  chytání  po  odrazu  od  podlahy;  předávání  míče  z  ruky  do  ruky  v  kruhu,  ve  sloupci,  
řadě,  vpravo,  vlevo,  nad  hlavou,  pod  nohama;  házení  míčem  ve  dvojicích;  úder  míče  na  podlahu  jednou  nebo  
oběma  rukama;  držení  míče  na  místě  pravou  a  levou  rukou;  řízení  míče  současnými  kroky  pravou  a  levou  rukou;  
házení  míče  zespodu  ze  sedu  a  vstoje,  přihrávání  a  chytání  míče  oběma  rukama  od  hrudníku  (do  kruhu,  dvojice,  
trojky),  přihrávání  míče  oběma  rukama  úderem  na  podlahu;  vedení  míče  nohou  v  kroku;  zastavení  valící  se  koule  
podrážkou;  řízení  míče  před  nohou;  údery  na  nehybný  míč;  zastavení  valící  se  koule;  fouká  na  valící  se  míč;  běh  
míče  nohou  v  přímce,  v  oblouku,  mezi  stojany.

na  špičkách,  patách,  s  vysokým  vzestupem  stehna,  v  podřepu,  v  podřepu,  s  různými  polohami  rukou,  chůze  „had“;  
chůze  na  vysoké  opoře  (gymnastická  lavice,  nízká  paluba)  s  různými  polohami  rukou,  střídající  se  s  dřepy,  náklony;  
"Lezení";  se  zastavením  na  znamení;  s  nákladem  (taškou)  na  hlavě;  chůze  na  zvýšené  podpoře  s  přídavnými  kroky  na  
pravou  a  levou  stranu,  na  prstech  (gymnastická  lavice,  nízká  paluba)  s  různou  polohou  rukou  střídavě  s  obraty,  dřepy.

Chůze  a  její  odrůdy:

Cvičení  s  malým  míčem  (tenis,  guma):

1  Provádí  motorické  úkony  při  pohybových  
hrách  pod  vedením  učitele

držení  míče,  házení  míče  pravou  a  levou  rukou;  chytání  míče  jednou  nebo  oběma  rukama  po  odrazu  od  zdi,  
podlahy;  házení  míče  pravou  a  levou  rukou  zpoza  hlavy  ve  stoje;  házení  míče  do  svislého  terče  ze  vzdálenosti  8-10  m;  
házení  malého  míčku  do  štítu;  házení  malého  míčku  do  vodorovného  terče  ze  vzdálenosti  6-8  m;  házení  malého  
míčku  zpoza  hlavy  na  dálku;  házení  koulí  různé  hmotnosti  na  danou  vzdálenost;  házení  koulí  různé  hmotnosti  na  
stejnou  vzdálenost.

Student:

2.  Obsahová  řada  "Herní  a  soutěžní  činnosti  žáků"

Lezení  na  vodorovné  a  nakloněné  (úhel  od  20  do  45  stupňů)  gymnastické  lavici  v  centru  pozornosti,  stojící  na  kolenou;  
na  gymnastické  stěně  v  různých  směrech;  vytahování  v  poloze  na  zádech  na  vodorovné  a  nakloněné  gymnastické  
lavici  stejným  a  různým  způsobem;  na  gymnastické  stěně  nahoru  a  dolů  stejným  a  různým  způsobem.

Přelézání  překážky  o  výšce  80  až  100  cm  různými  způsoby;  plazení  pod  překážkou.

2

Skoky  
skoky  bez  použití  předmětů:  na  místě  na  jedné,  dvou  nohách,  s  obraty  doprava,  doleva,  kruh;  s  vpřed,  vzad,  dřep  
pravá  a  levá  strana;  na  místě  s  otáčkami  45,  90,  180  stupňů,  na  "kopcích",  vyskočení  z  podřepu;

Běh:

skákání  přes  švihadlo  (skákání  na  dvou  nohách,  střídavě,  přetočení  švihadla  dopředu;  na  dvou  nohách  s  meziskoky  
na  místě;  střídavě  odrážet  s  nohama  na  místě);  hluboké  skoky  (z  výšky  40  až  60  cm  s  měkkým  doskokem  na  dvě  
nohy;  skok  z  gymnastické  lavice);

-  využívá  mobilní  hry  při  procházkách,  výletech,  rekreaci,  
uspokojování  potřeby  motorických  a  herních  aktivit  [2  CELÉ  
JMÉNO  2-1.3-2]

s  vysokým  vzestupem  stehna,  s  házením  holeněmi,  se  změnou  směru;  z  různých  výchozích  pozic;  běh  z  vysokého  
startu  do  30  m;  běh  do  500  m;  střídání  chůze  a  běhu  do  1000  m;  zezadu  dopředu;  se  zastávkami  skokem  a  krokem  
na  zrakové  a  sluchové  signály;  pohyb  dalších  kroků  na  pravé,  levé  straně;  "Opakovaný"  běh  3  x  10  m;  odrůdy  
"raketoplánu"  4  x  9  m;  běh  do  30  m  z  vysokého  startu.
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3.  Obsahový  řádek  „Péče  o  zdraví  a  bezpečnost“

-  plní  různé  role  v  herních  situacích  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.1-4];

Seznámení  se  zimními  a  letními  sporty,  úspěchy  slavných  ukrajinských  sportovců.

Student:

-  vysvětluje ,  proč  je  nutné  hrát  fér,  respektovat  soupeře  [2  CELÉ  
JMÉNO  2-3.3-2];

Dodržuje  pravidla  bezpečnosti  
osobně  i  při  společných  aktivitách  
s  přáteli

Student:

Pravidla  bezpečného  chování  při  pohyblivých  hrách  a  štafetách.

-  po  provedení  fyzických  cvičení  určí,  co  bylo  obtížné  udělat  a  čeho  
dosáhl  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.1-3];

-  vysvětluje  roli  otužování  pro  posílení  lidského  zdraví  [2  CELÉ  JMÉNO  
3-2.2-3]

Navrhovaný  obsah

-  aktivně  podporuje  výsledek  týmu  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.1-5]

Student:

Student:

-  podílí  se  na  společném  rozhodování  ve  prospěch  týmu  [2  
CELÉ  JMÉNO  2-3.1-3];

-  vypráví  o  slavných  sportovcích  a  snaží  se  z  nich  vzít  příklad  [2  
CELÉ  JMÉNO  2-3.3-4];

Pohyblivé  hry  pro  aktivní  odpočinek.  Pohybové  
hry  a  štafety:  formovat  kulturu  pohybu,  pohybové  dovednosti,  držení  míče  (štafeta  s  integrovanými  vývojovými  míči  
(eduball)),  zimní  pohybové  hry,  pohybové  hry  s  využitím  skákacích  cvičení  apod.

Kontroluje  jeho  pohodu  s  podporou  
dospělých  ve  všeobecném  
sekundárním  vzdělávání  i  mimo  něj

-  vysvětluje  emoce,  které  vznikají  během  štafetových  závodů  a  pohyblivých  
her  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.3-1];

Plní  různé  role  při  pohybových  hrách,  
zábavě,  rituálech  a  dalších  formách  
pohybové  aktivity

Seznámení  s  pravidly  mobilních  her.

-  popisuje  známky  vlivu  fyzické  aktivity  na  vlastní  tělo  [2  CELÉ  JMÉNO  
3-2.1-4]

-  komunikuje  a  interaguje  s  dospělými  a  vrstevníky  [2  CELÉ  JMÉNO  
2-3.1-1];  -  spolupracuje  a  dosahuje  společných  týmových  cílů,  např.  při  
pohybových  hrách  a  štafetových  závodech  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.1-2];

-  dodržuje  bezpečné  chování  při  provádění  fyzických  cvičení  a  
her  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.2-1]

-  tvrdí ,  že  každý  člověk  je  jedinečný  a  může  mít  různé  fyzické  
vlastnosti  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.2-2];

Význam  mobilních  her  pro  zvýšení  pohybové  aktivity  žáků  a  osvojení  si  životně  důležitých  pohybových  dovedností  a  
schopností.

-  vysvětluje,  jaké  známky  únavy  jsou  zjištěny  během  cvičení  [2  CELÉ  
JMÉNO  3-2.1-2];

Vysvětluje  význam  pohybu  pro  lidské  
zdraví

-  reguluje  pohybovou  aktivitu  v  souladu  se  zdravotním  stavem  při  
zátěži  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.1-1];

Student:

Základy  poznání  tělesné  kultury.

-  vysvětluje  pravidla  hry,  klade  otázky  k  jejich  lepšímu  pochopení  a  
jedná  v  souladu  s  dohodnutými  pravidly  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.3-3];

Pravidla  fair  play,  schopnost  důstojně  vyhrávat  i  prohrávat.

Při  pohybové  aktivitě  dodržuje  pravidla  
fair  play;  není  naštvaný  porážkou

-  přesvědčuje  spolužáky  o  výhodách  cvičení  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.2-1];

-  vysvětluje,  jak  důstojně  vyhrávat  a  prohrávat  [2  CELÉ  JMÉNO  2-3.3-5]
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-  vybírá  cvičení  podle  preferencí  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.3-6]

Vybírá  s  pomocí  učitele  a  provádí  
cvičení /  hry  a  prvky  různých  sportů  k  
rozvoji  fyzických  kvalit

Cvičení  pro  formování  držení  těla,  prevenci  plochých  nohou  a  regeneraci  těla.

Cvičení  pro  prevenci  plochých  nohou:  chůze  po  malých  předmětech,  běh  po  špičkách,  chůze  s  podpatky  na  špičkách,  
„housenka“,  „klacík“,  posunování  a  uchopování  malých  předmětů  prsty,  skákání.

Relaxační  cvičení.

Student:
-  provádí  cvičení  pro  formování  držení  těla  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.3-1];

Navrhovaný  obsah

jejich  změny  s  pomocí  učitele  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.3-4];

rychlost  (opakovaný  běh  3-4  x  10  m,  běh  se  zrychleními  na  signál,  běh  ve  vytrvalé  poloze,  zrychlení  z  různých  výchozích  
poloh,  běh  na  místě  s  maximální  frekvencí  kroků,  provedení  maximálního  počtu  pohybů  za  jednotku  času );  vytrvalost  
(skákání  přes  švihadlo;  běh  střídavě  s  chůzí  do  1000  m;  rovnoměrný  běh  nízké  intenzity  na  dlouhé  vzdálenosti;  pohyb  
na  dlouhé  vzdálenosti  s  použitím  různého  vybavení  -

Obecná  rozvojová  cvičení:  záklony  a  obraty  hlavy,  záklon  a  uvolnění  horních  končetin,  krouživé  pohyby  rukou,  náklony  
na  stranu,  pružinové  pohyby  z  různých  výchozích  pozic;  náklony,  obraty,  ohýbání  a  ohýbání  trupu  v  poloze  důrazu  
„stojící  na  kolenou“;  zvedání  trupu  z  výchozí  polohy  vleže  na  zádech  a  břiše;  tahání  na  nízké  hrazdě  z  výchozí  polohy  
dorazu  „vleže“;  dřepy,  polodřepy,  pokrčení  a  uvolnění  nohou,  pohyb  nohou  do  strany,  statické  polohy  na  rovnováze.  
Obecná  rozvojová  cvičení  pro  formování  držení  těla:  u  gymnastické  stěny,  vertikální  osa,

-  vysvětluje  hodnotu  úsilí  o  zformování  postavy  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.3-5];

zrcadla.

Známky  únavy  během  cvičení  a  způsoby,  jak  se  jim  vyhnout.

-  provádí  cvičení  na  čerstvém  vzduchu  pro  podporu  zdraví  a  zlepšení  
tělesného  rozvoje  [2  CELÉ  JMÉNO  3-2.3-3];

válečky,  jízdní  kola,  brusle,  lyže,  brusle  atd.);  flexibilita  
(kyvné  pohyby  paží  a  nohou  v  různých  směrech  s  postupně  se  zvyšující  amplitudou,  náklony  trupu  různými  směry  ve  
stoji,  pružinové  náklony  v  sedě,  kroucení  paží  s  gymnastickou  holí,  pružinové  pohyby  v  širokém  postoji,  ohýbání  a  
ohýbání  trup  ve  stoji  důraz  v  kleku,  vyšroubování  paží  švihadlem,  pružinové  houpání  v  poloze  na  břiše,  předklon  trupu  
v  poloze  na  zádech);  koordinace  (pohyb  na  zvednuté  a  omezené  rovině  opory,  překonávání  přirozených  překážek,  pohyb  
se  zastávkami  na  zrakové  a  sluchové  signály  (při  pohybu  náhlá  zastavení  v  nastaveném  póze  na  signál),  „čuhovkový“  běh  
na  4  x  9  m ,  3  x  10  m;  mobilní  lidové  hry  a  štafety,  překonávání  překážek,  chůze  po  špičkách  na  zdvižené  a  omezené  oporu  
s  různými  polohami  rukou,  "mimo  čápa"  se  zavřenýma  očima,  pohyb  s  házením  drobných  předmětů  (tenisové  míčky,  
tašky  atd. .),  cvičení  se  změnou  polohy  těla  v  prostoru,  uvolnění  svalů  paží,  nohou,  trupu  z  různých  výchozích  pozic)

-  provádí  cvičení  pro  rozvoj  fyzických  vlastností  a  rozbory

Otužování  jako  prostředek  k  upevnění  zdraví  a  zlepšení  fyzického  rozvoje.  Cvičení  pro  
formování  držení  těla  a  prevenci  plochých  nohou:

Základy  znalostí  tělesné  kultury:

-  provádí  dechová  cvičení  a  relaxační  cvičení  [2  CELÉ  JMÉNO  3-

pojetí  tělesné  kultury  jako  souboru  tělesných  cvičení  zaměřených  na  zlepšení  zdraví.

Dechová  cvičení.
Cvičení  pro  rozvoj  fyzických  kvalit:  síla  
(přitahování  a  leh,  ohýbání  a  ohýbání  paží  vleže  z  gymnastické  lavice  a  z  podlahy,  výskoky  ze  zarážky  „dřep“;  obecná  
rozvojová  cvičení  s  činkami  o  hmotnosti  od  250  do  500  gr.  držení  statických  pozic,  cvičení  s  gumovým  expandérem);

2,3-2];

G.  M.  Krasnostup
T.v.o.  Generální  ředitel  Ředitelství  pro  předškolní  
a  školní  vzdělávání
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