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5. UČEBNÍ OSNOVY 

Učební osnovy jsou zpracovány v tabulkách po jednotlivých předmětech a ročnících. Každá 

tabulka obsahuje očekávané výstupy, učivo, zařazení průřezových témat a mezipředmětové 

vztahy. 

V průběhu celého školního roku vyučující zařazují do výuky jednotlivých předmětů témata 

minimálního preventivního programu.  

 

Prevence negativních jevů (PNJ) 

PNJ 1: Osobní a duševní hygiena, schopnost vyhledat pomoc 

PNJ 2: Výživa a pohybové aktivity 

PNJ 3: Účinek omamných látek a jejich nebezpečí pro člověka 

PNJ 4: Problematika dospívání, pravidla soužití v kolektivu 

PNJ 5: Individualita, identita žáka, základní lidská práva a práva dítěte 

PNJ 6: Já a rodina, mezilidské vztahy, „Nežiji na pustém ostrově“ 

PNJ 7: Kamarádství, přátelství, láska, hierarchie hodnot 

PNJ 8: Znáš sám sebe? Umíš říci ne? Sebeovládání 

PNJ 9: Individuální odlišnosti dětí. Úcta, sebeúcta, důvěra 

PNJ 10: Komunikativní dovednosti, umění řešit konflikty 

 

Jejich konkrétní přiřazení k učivu společně s metodami práce je součásti tematických plánů. 

Učební osnovy jednotlivých ročníků osahují vybraná témata a učivo „Doplňujících 

vzdělávacích oborů“ jako jsou Etická výchova, Dramatická výchova, Filmová/Audiovizuální 

výchova a Taneční a pohybová výchova, Jejich výstupy a učivo jsou od sebe navzájem 

barevně odlišeny: 

EV červeně 

DV žlutě 

FAV fialově 

TPV zeleně 

 

V rámci mezipředmětového propojení může být do výuky pracovních činností / školních dílen 

a do výuky informatiky zakomponován anglický jazyk.  

 



  Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 

 

Školní vzdělávací program 

34 

 

 

Při výuce může být užívána odborná anglická terminologie a v obou předmětech – 

v informatice i v pracovních činnostech / školních dílnách, může být užit anglický jazyk 

formou metody CLIL, která bude probíhat v každé vyučovací hodině v obou jmenovaných 

předmětech (cca 20 min anglický jazyk, 25 minut český jazyk).  

Žáci budou používat cizojazyčné aplikace z oblasti informačních technologií. 

Dle anglických postupů budou zhotovovat jednoduché výrobky.  

Formou e-learningu mohou žáci studovat jednotlivá témata zpracovaná pedagogy v anglickém 

jazyce.  

Užíváním moderních digitálních technologií a použitím  metody CLIL ve vztahu 

k probíranému učivu ve výuce pracovních činností / školních dílen a informatiky dojde 

k podpoře klíčových kompetencí žáků.  
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5.1. ŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ 

A VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

Jazyk a jazyková komunikace: 

 Český jazyk a literatura 

 Cizí jazyk  (Anglický jazyk) 

 Další cizí jazyk (Německý jazyk / Ruský jazyk) 

Matematika a její aplikace 

Matematika 

Informační a komunikační technologie 

 Informatika 

Člověk a jeho svět 

 Prvouka 

 Přírodověda 

 Vlastivěda 

Člověk a společnost 

 Dějepis 

 Výchova k občanství 

Člověk a příroda 

 Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Umění a kultura 

 Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 

 Výchova ke zdraví 

 Tělesná výchova 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti  
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5.2. CHARAKTERISTIKA A OSNOVY VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ 


