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1. Identifikační údaje

Název:

Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4

Adresa školy:

Křejpského 1501, Praha 4, 142 00

IČO:

70922306

IZO:

110032675

REDIZO:

600021327

Ředitelka:

Mgr. Magdalena Vančatová - Spáčilová

Kontakt:

tel. 272 930 617, fax. 272 930 617, e-mail: info@waldorfska.cz; web: http:// www.waldorfska.cz //

Zřizovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2
odbor školství mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21, tel. 236 005 201

Číslo jednací: 229/2016
Tento dokument je platný od 1. 9. 2016.

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová

podpis:

razítko:

ředitelka školy
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2. Charakteristika školy
2.1 Velikost a úplnost školy
Součástí základní školy a střední škol waldorfské je základní škola, střední škola, školní družina, školní klub a sociálně terapeutická dílna Jinan.
Základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě povolení MŠMT poskytuje škola základní vzdělávání s
prodloužením 1. stupně o jeden rok (1. stupeň 1. až 6. ročník a 2. stupeň 7. až 10. ročník). Střední škola je dvouletá praktická škola, která
vzdělává žáky se středním mentálním postižením.
Kapacita základní školy je 108 žáků, kapacita střední školy je 36 žáků. Snížený počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup ke každému z
nich.

2.2 Vybavení školy
Škola sídlí v areálu bývalé základní školy v Křejpského ulici v Praze 4 – Opatov. Objekt prošel úpravou, jejímž cílem bylo jednak získat kmenové
třídy pro menší počet žáků, na druhé straně vznikly odborné učebny pro jednotlivé předměty. Škola je vybavena učebnami fyziky a chemie,
hudební, pracovní a výtvarné výchovy, sálem pro eurytmii a školní vystoupení, menším sálem pro výuku tance a tvořivé dramatiky. Dalšími
odbornými pracovišti jsou řezbářská dílna, truhlářská dílna se strojovnou, keramické dílny s hrnčířskými kruhy a pecí, textilní dílna se šicími
stroji, cvičná kuchyň. Žákům je k dispozici školní knihovna. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně sousedního gymnázia (ve stejném
areálu, žáci procházejí spojovací chodbou mezi oběma budovami). Informatika se vyučuje v plně vybavené učebně Střední odborné školy –
waldorfské lyceum.
Provozujeme ranní a odpolední družinu pro 1. - 6. ročník. Pro vyšší ročníky je zřízen školní klub. Na obědy chodí žáci do jídelny sousedního
gymnázia.
Součástí areálu školy jsou i atria a zahrady, které slouží pro různé herní, sportovní, vzdělávací a relaxační aktivity.
Vybavení školy učebními pomůckami je poměrně dobré a je průběžně doplňováno a obměňováno.

2.3 Pedagogický sbor
Pedagogický sbor má přibližně 25 členů, část z nich se školou spolupracuje jako odborní externisté. Většina sboru je kvalifikována v oboru
speciální pedagogiky a rovněž absolvovala specializační vzdělávání ve waldorfské pedagogice. Velká část učitelů se dále vzdělává.
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů.

2.4. Výchovné a kariérní poradenství
Ve škole působí dva výchovní poradci, jeden pro nižší ročníky, druhý pro vyšší ročníky a kariérní poradenství. Úkolem výchovných poradců je
mj. informovat rodiče o metodách a způsobu výuky a výchovy v naší škole, vést potřebnou dokumentaci, pomáhat učitelům v práci s
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problémovými žáky, koordinovat spolupráci mezi školou a dalšími institucemi, zúčastněnými ve výchovně vzdělávacím procesu (SPC, PPC,
OSPOD aj.).

2.5. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi
Škola je členem Asociace waldorfských škol ČR.
Škola rozvíjí podle možností širokou spolupráci s různými neziskovými organizacemi a potenciálními budoucími zaměstnavateli našich žáků.
Nejvýraznější je spolupráce s těmito organizacemi:
 Nadace rodičů a přátel školy JAK
 Občanské sdružení Tymyján
 Hiporehabilitační centrum Toulcův dvůr
 Akademie waldorfské pedagogiky

2.6. Mezinárodní spolupráce
V rámci členství v Asociaci waldorfských škol ČR spolupracujeme s Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní
Evropě (IAO). Dle svých možností škola pomáhá učitelům zajistit hospitační stáže v zahraničních waldorfských školách a jiných vzdělávacích
zařízeních. Rovněž do naší školy přijíždějí zahraniční lektoři pracovat na různých aktuálních tématech každodenní pedagogické praxe.

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu a žáka ve waldorfské pedagogice
Škola vychází z principů waldorfské pedagogiky. Impuls k založení tzv. waldorfské školy vznikl roku 1919 ve Stuttgartu. Továrník Emil Molt přišel v
době poválečného marasmu s myšlenkou založit školu, v níž by se učily děti zaměstnanců jeho továrny. O pomoc při realizaci požádal originálního
myslitele a reformátora Rudolfa Steinera. Steiner se úkolu ujal a v rámci příprav na založení školy formuloval první myšlenky tzv. antroposofie,
celostního pohledu na lidskou bytost. Originalita jeho pojetí tkví především v tom, že vnímá člověka jako trojčlennou bytost, v jejíž výchově a
vzdělávání je třeba počítat s tělesnou, duševní a duchovní složkou, které tvoří jednotu. Zároveň svou metodu postavil na zkoumání duševních
procesů člověka, totiž opět trojnosti, tentokrát myšlení, cítění a vůle, které je třeba všechny harmonicky rozvíjet, aby docházelo ke zdravému vývoji
jedince. Jelikož škola vznikla při tabákové továrně Waldorf Astoria, dostala název waldorfská.
Antroposofická nauka o člověku se snaží být integrativní vědou, zkoumat v celistvosti široké spektrum problematiky, jíž se jinak zabývá více
různých vědních oborů – antropologie, anatomie, fyziologie, vývojová psychologie atp. Dává metodologické východisko pro vlastní zkoumání na
poli tělesného, duševního a duchovního vývoje dítěte, jež je celoživotním úkolem každého jednotlivého učitele.
Waldorfská škola tak nese od svého počátku některé atributy, jejichž opodstatněnost se prokazovala postupně v následujících desetiletích.
Především jde o koedukaci, odstranění selekce, mezipředmětové vztahy (tzv. horizontální i vertikální provázanost učebního plánu), projektové
vyučování, slovní hodnocení, ekologickou výchovu, řemeslnou a uměleckou výchovu, uskutečňování principů programu „zdravá škola“ atd.
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Waldorfská pedagogika chápe vzdělávání a výchovu především jako podporu zdravého vývoje dítěte. Učební látka a její osvojení není cílem,
nýbrž nástrojem k rozvoji různých tělesných a duševních schopností žáků. Je důležité, aby se k jednotlivým krokům výuky přistupovalo ve
správnou dobu a správným způsobem. Jedním z nástrojů, které waldorfská pedagogika využívá, je ojedinělá role třídního učitele. Ten svou třídu
doprovází po několik prvních let školní docházky a vyučuje pokud možno všechny předměty. Jeho specializace není oborová, nýbrž stojí před ním
úkol stát se specialistou na svou třídu. Je-li vystaven nutnosti se v mnoha oborech stále vzdělávat, je navíc pro svou třídu příkladem zájmu o svět
a celoživotní práce na sobě. Jeho prvořadým úkolem je sledovat, jak se proměňuje vztah dítěte ke světu a vnitřní kvalita jeho schopnosti k učení.
Z toho vyplývá načasování učební látky a její didaktické zpracování.
Určujícím prvkem, který proznívá celou waldorfskou pedagogikou je rytmus. Především jde o rytmus roku, který se zrcadlí v koloběhu ročních dob
a s nimi spojených svátků. Slavení svátků je ve waldorfské škole i významným sociálním prvkem, příležitostí k propojování školy a jejího širšího
sociálního kontextu.
V rytmu probíhá i vyučování hlavních předmětů (matematika, český jazyk, přírodovědné předměty, později společenské vědy). Ty se učí v tzv.
epochách, kdy se daný předmět vyučuje po dobu několika týdnů každé ráno v cca dvouhodinovém bloku. Žáci mají možnost se do dané
problematiky ponořit hlouběji a soustředěněji. Ostatní předměty se vyučují v klasických hodinách, které se rytmicky opakují v průběhu týdne.
Denní rytmus začíná epochou, tudíž převážně kognitivními předměty. Následují jazyky a umělecké předměty. Později přicházejí na řadu rukodělné
předměty a tělesná výchova.
I epocha samotná má svůj rytmus, stejně jako další hodiny. Na začátku epochy je tzv. rytmická část, která má za úkol třídu rozhýbat, zahřát a
naladit na společnou práci. Následuje část výuková. Začíná se opakováním. Následuje probrání nové látky, jež by mělo vždy vyjít ze zážitku,
vlastního pozorování, poté přichází zobecnění a nakonec zachycení nových poznatků. Epochu zakončuje vyprávění, kdy se žáci zklidní, ponoří
svou duši do obrazů. U menších dětí se vyprávěcí látka vztahuje k běhu roku, u větších pak k probírané látce.
Waldorfská pedagogika zcela minimálně využívá učebnic. Jejím cílem je, aby se žáci učili svými smysly vnímat svět, přesně popsat, co vnímali a
později dojít k všeobecných zákonitostem popisovaných jevů. Klade velký důraz na osobní prožitek, s tím je spojena i velká důležitost sešitů, do
nichž si žáci zaznamenávají probíranou látku a tak si vlastně sami tvoří své učebnice. V nižších ročnících tento proces probíhá zcela pod vedením
učitele, s postupujícím věkem jsou žáci vedeni ke stále větší samostatnosti. Na druhém stupni se k učení z vlastní zkušenosti připojuje práce s
informacemi, která vyústí ve výuku informatiky.
Waldorfská pedagogika vnímá člověka jako jedinečnou individuální bytost. Úkolem učitele je tuto bytost přijmout s otevřeností, naslouchat jí a
dílčí cíle výuky a výchovy vždy stanovovat podle jejích individuálních potřeb. Na druhou stranu ale člověk neprochází svým životem jako izolovaná
entita nýbrž vždy jako člen nějakého širšího společenství. V rámci celé třídy je proto nutné zohlednit potřeby všech jednotlivců, zároveň však
pracovat na vytváření zdravého sociálního klimatu třídy. Waldorfská pedagogika v tomto směru disponuje jednak propracovanou metodikou práce
s temperamenty, jednak využívá výchovně laděných příběhů a prvků dramatické výchovy, aby ze svých svěřenců vychovala sociální bytosti,
schopné navzájem se respektovat. Širší sociální kontext waldorfské školy zahrnuje i rodiny žáků, které jsou podněcovány k co nejužší spolupráci
se školou na výchově a vývoji žáka.
Waldorfská pedagogika odmítá stavět výchovný proces na principu soutěživosti, proto používá slovní hodnocení žáků. To umožňuje hodnotit
konkrétního žáka zcela individuálně, pomoci mu nahlédnout úspěchy i slabiny, vždy ovšem s výhledem na možné budoucí zlepšení. Cílem je vždy
a za všech okolností podporovat vlastní aktivitu, vlastní snahu jít dál, učit se a zlepšovat, neporovnávat se s druhými ale vidět své reálné možnosti
a práci, kterou již na jejich uskutečnění vykonal.
15

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4 (verze 5, platná od 1. 9. 2016)

3.2 Cíle školního vzdělávacího programu
Během rozvíjení školy do současné podoby bylo v praxi ověřováno a podle zkušeností doladěno pojetí vzdělávacího programu školy. Toto pojetí
vychází ze vzdělávacích koncepcí zahraničních waldorfských škol a bylo postupně přizpůsobeno potřebám našich žáků i našemu
společenskému prostředí.
Naše škola si klade za svůj obecný cíl připravit dítě se speciálními vzdělávacími potřebami pro co nejsamostatnější budoucí život.
Pro dosažení tohoto cíle pomáháme žákům v harmonickém vývoji osobnosti vyváženou prací v oblasti rozumového vzdělání, uměleckých a
rukodělných dovedností i rovnoměrného tělesného rozvoje. Rozvíjíme a upevňujeme následující dovednosti, schopnosti, návyky a znalosti
(klíčové kompetence):

Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
- podněcovat svobodnou vůli k učení, zvídavost, badatelské nadšení obsah vyučování prožít, pak ho zpracovávat
- obsah vyučování vybírat vždy jako nauku o životě
- nepoužívat pouze učebnice, ale využívat veškeré možné zdroje informací k probíraným tématům,
- integrovat do vyučování témata aktuální současnosti
- intelektové učení propojit s uměleckou a praktickou stránkou

Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy
- nepřebírat hotová dogmata, ale samostatně pozorovat a experimentovat, popisovat, porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry
- praktickou činností se učit tvořivosti, úsudku, řešení problémů a překonávání překážek
- uvádět věci a znalosti do souvislostí
- volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, osvědčené způsoby umět aplikovat
Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
- formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
-

posoudit adekvátnost vlastního projevu naslouchat jiným a porozumět jim respektovat jiný názor
obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- učit se od druhých
- umět se podělit o své zkušenosti, být druhým ku pomoci
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-

spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel společné práce a na utváření příjemné atmosféry
nepodporovat soutěživost vedoucí k egoismu, výkon a soutěž pojmout jen jako soutěž se sebou samým

Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své
povinnosti
- objevovat své schopnosti a radovat se z nich
- mít zdravě sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém
- umět si udělat názor na základě vlastního úsudku, mít zdravě kritický postoj k médiím
- učit se schopnosti hodnotit objektivně výsledky vlastního působení i činnosti jiných

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k
lidem, prostředí i k přírodě
- vnímat a uznat proti materialismu a účelovosti především vnitřní lidské a světové hodnoty
- vnímat jako potřebné a podílet se na chránění životního prostředí i kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat
jejich přesvědčení a názory
- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, být
vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný
- vážit si svého i cizího zdraví a života, učit se ochraňovat vlastní zdraví i zdraví ostatních
- používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně
a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných
- dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
- využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

3. 3 Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naše škola se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ke vzdělávání jsou přijímáni žáci na základě
doporučení ŠPZ (od 2. stupně podpůrných opatření). Každému z žáků je třídním učitelem (ve spolupráci se všemi vyučujícími) vypracován na
základě žádosti rodičů individuální vzdělávací plán tak, aby byly využity všechny možnosti a schopnosti žáka a poskytnuta veškerá pomoc
vyplývající z přiznaných podpůrných opatření (úprava očekávaných výstupů, obsahu učiva, asistent pedagoga atd.) v souladu s vyhláškou č.
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27/2016 Sb. Tyto plány jsou schvalovány příslušným ŠPZ a nejméně 1x ročně též vyhodnocovány. S rodinami žáků se sociálním znevýhodněním
podle potřeby pracuje preventista sociálně patologických jevů.
Nabízíme nepovinnou pohybovou aktivitu v podobě hiporehabilitace na huculských koních.
V rámci mezipředmětových vztahů se mohou realizovat některé výukové epochy, témata a část praxí mimo budovu školy. V rámci krátkodobých
výletů je v nejširší možné míře rozvíjena schopnost dětí a mladých lidí pracovat, spolupracovat, postarat se o sebe a o druhé, chovat se šetrně
k životnímu prostředí.

3.4 Spolupráce s rodiči
Ve waldorfských školách se rozvíjí velmi úzká spolupráce a komunikace s rodinou žáka. Zahrnuje nejen zájem a spolupráci obou stran na
společném a souhlasném výchovném a vzdělávacím působení, ale také aktivní účast rodin žáků na životě školy. V naší škole spolupráce
probíhá na několika úrovních:
- na třídních schůzkách jsou rodiče pravidelně informováni o průběhu výchovně vzdělávací práce s žáky (zpravidla 1x měsíčně)
- s každým vyučujícím si rodič může dohodnout osobní konzultaci
- rodiče výrazně pomáhají při přípravách a zajištění průběhů různých akcí školy (slavnosti, jarmarky, olympiáda waldorfských škol apod.)

3.5 Kolegium
Důležitým vnitřním správním orgánem školy je kolegium. Kolegium se skládá ze všech pedagogických pracovníků, kteří se chtějí spolupodílet
na životě školy. Organizační struktura školy je založena na systému mandátních skupin. Do mandátních skupin se hlásí členové (učitelé) podle
svého zájmu, schopností a také na základě funkce, kterou vykonávají. Člen je do skupiny přijat po projevení důvěry každému jednotlivci všemi
ostatními členy kolegia. Na základě tohoto modelu se uplatňuje princip týmové spolupráce a apeluje se na nejvyšší možnou míru osobní
odpovědnosti každého člena. Kolegium má právo vyjadřovat se k rozvojovým programům školy, základním dokumentům pedagogického
charakteru a podávat případné návrhy, má právo být seznámeno se změnami v personálním obsazení školy, se zásadami chodu školy, se všemi
změnami týkajícími se chodu školy, dále schvalovat výsledky výchovně vzdělávací práce, opatření k posílení kázně, řád školy, strategický plán
školy a rozvrh školy na daný školní rok….

3.6 Přijímání žáků
Přijímání žáků do základní školy je organizováno dle platné legislativy, zejména dle školského zákona č. 82/2015 Sb. v platném znění. K zápisu
do 1. ročníku základní školy potřebuje zákonný zástupce žáka kromě obvyklých dokumentů vyšetření z pedagogicko- psychologické poradny
nebo speciálně pedagogického centra, které opravňuje zařadit žáka do systému vzdělávání dle § 16 odst. 9. Přípravnou třídu škola neprovozuje.
Žáci mohou být též přijati na základě přestupu z jiné základní školy v průběhu školního roku na žádost zákonných zástupců.
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3.7 Školní družina, školní klub
Činnost školní družiny a školního klubu spočívá zejména v pohybových, uměleckých a rukodělných aktivitách, v odpočinkových a relaxačních
činnostech. Kapacita družiny je 36 žáků, kapacita školního klubu je 18 žáků.

3.8 Sociální služby
Od roku 2006 pracuje při škole sociálně terapeutická dílna Jinan zaměřená na práci s přírodními materiály a práci na zahradě školy. Dílna je
určena lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
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4. Učební plán
4.1. Hodinová dotace pravidelné týdenní výuky

Předmět / Ročník
epochové vyučování
cizí jazyk
hudební výchova
pracovní vyučování
Pr. vyučování-dílny
výtvarná výchova
tělesná výchova
eurytmie
taneční průprava
tvořivá dramatika
skupinová logopedie/ILP
hiporehabilitace nepovinná
Cvičení z přírodních věd
cvičení z českého jazyka
cvičení z matematiky
informatika
celková hodinová dotace

1.
10
1
1
2
0
2
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
20

2.
10
1
1
2
0
2
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
20

1.stupeň
3.
4.
10
1
1
4
0
2
2
1
0
2
1
0
0
0
1
0
25

10
2
1
2
0
2
3
1
0
2
0
2
0
1
1
0
25

5.

6.

7.

10
2
1
2
1
2
3
1
0
2
0
2
0
1
1
0
26

10
2
1
2
1
2
3
1
0
2
0
2
0
0
1
1
26
142

10
10
10
4
4
5
1
1
1
2
2
2
1
1
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
2
0
0
1
30
30
31
celkem 2. stupeň

10
5
1
2
0
2
2
1
1
2
0
0
1
1
2
1
31
122

22-26

22-26

28-30

30-32

celkem 1. stupeň (118 x 1,2 = 141,6)

Povinné rozmezí

18-22

18-22

22-26

22-26

20

2.stupeň
8.
9.

28-30

30-32

10.
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4.2. Hlavní vyučování - počet epochových týdnů

1.stupeň
Předmět / Ročník

1.

2.

3.

4.

2.stupeň
5.

6.

7.

8.

9.

10.

český jazyk

15

15

15

15

11

11

9

8

7

9

matematika

15

15

15

15

11

11

11

11

8

8

kreslení forem

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

člověk a jeho svět

0

0

10

10

18

18

0

0

0

0

Společenské vědy-dějepis,ov

0

0

0

0

0

0

4

5

9

7

Přírodní vědy - fyzika

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

Přírodní vědy - chemie

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

Přírodní vědy - přírodopis

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

Přírodní vědy - zeměpis

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

Celkem týdnů epoch

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
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4.3. Průřezová témata
Způsob realizace průřezových témat v učebním programu je plně v kompetenci vyučujícího. Průřezová témata je možné realizovat například formou rozhovoru,
exkurze, projektu, návštěvy výstavy apod.
Průřezové téma
1. stupeň
Osobnostní a
sociální výchova
Výchova
demokratického
občana

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Multikulturní
výchova

Okruhy PT
Osobnostní rozvoj
Sociální rozvoj
Morální rozvoj
Občanská
společnost a škola
Občanská
společnost a stát

1.

2.

3.

4.

6.

Osobnostní a sociální výchova na 1. stupni se neoddělitelně prolíná veškerou vzdělávací a výchovnou činností. Všechny činnosti jsou zaměřeny na tento vývoj jednotlivce
i celého společenství třídy a musí reflektovat aktuální potřebu žáků i kolektivu.
Člověk a jeho svět:
Pravidla soužití ve škole,
v rodině, ve městě
Člověk a jeho svět: Praha
a její postavení v rámci
ČR, pozorování změn
v nejbližším okolí, co
může člověk ovlivnit. Mít
zájem na zájmu celku.

Formy participace
občanů v polit.
životě
Principy
demokratizace
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování
Evropa a svět nás
zajímají
Objevujeme
Evropu a svět
Jsme Evropané

Člověk a jeho svět:
Antické Řecko – principy
demokratického
politického systému

Člověk a jeho svět:
Sdílení zážitků z vlastních
cest

Český jazyk: Vyprávění
pražských pověstí a
severské mytologie –
poznávání vlastní kultury
a respekt k jiným
kulturám

Kulturní rozdíly

Lidské vztahy

5.

Člověk a jeho svět: Lidé
kolem nás – tolerance
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Český jazyk: Vyprávění
starých mytologií a
pověstí Čech a Moravy –
poznávání vlastní kultury
a respekt k jiným
kulturám
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vůči odlišnostem
spolužáků, jejich
nedostatkům i
přednostem
Člověk a jeho svět: báje a
pověsti starověkých
národů – rovnocennost
všech etnik a kultur –
poznávání a chápání
odlišností

Etnický původ

Anglický jazyk: Užívání
cizího jazyka
k dorozumívání různých
etnik

Multikulturalita

Enviromentální
výchova

Princip sociálního
smíru a solidarity
Ekosystémy
Základní
podmínky života
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah člověka
k prostředí

Mediální výchova

Anglický jazyk: informace
o jiných kulturách
evropské civilizace –
zvyky a tradice angl..
mluvících zemí

Člověk a jeho svět:
Rozmanitost přírody –
rovnováha v přírodě
Člověk a jeho svět: Ze
zrna chléb
Pracovní výchova:
Pěstitelské práce –
zemědělství a životní
prostředí

Pracovní výchova:
Pěstitelské práce –
zemědělství a životní
prostředí

Člověk a jeho svět: Ze
zrna chléb

Pracovní výchova:
Pěstitelské práce –
zemědělství a životní
prostředí

Pracovní výchova:
Pěstitelské práce –
zemědělství a životní
prostředí

Pracovní výchova:
Pěstitelské práce –
zemědělství a životní
prostředí

Člověk a jeho svět:
Rozmanitost přírody –
třídění odpadu ve třídě,
ohleduplnost v přírodě
Informatika: Prakticky –
rozlišování kvality
informace – úplnost,
přehlednost.

Kritické čtení a
vnímání
mediálního
sdělení
Interpretace
mediálního
sdělení a reality
Fungování a vliv
médií ve
společnosti
Tvorba
mediálního
sdělení

Český jazyk: Inzerát
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Průřezové téma
2. stupeň
Osobnostní a
sociální výchova

Okruhy PT

7.

8.

Osobnostní rozvoj

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností
Taneč. průprava: Psychohygiena –
relaxační cvičení
Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Těles. výchova: Spolupráce (a
soutěživost)
Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Těles. výchova: Spolupráce (a
soutěživost)
Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Těles. výchova: Spolupráce (a
soutěživost)
Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Těles. výchova: Spolupráce (a
soutěživost)
Tvořivá dramatika: vědomý rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností

Sociální rozvoj

Morální rozvoj
Výchova
demokratického
občana

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Multikulturní
výchova

Občanská
společnost a škola
Občanská
společnost a stát
Formy participace
občanů v polit.
životě
Principy
demokratizace
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování
Evropa a svět nás
zajímají
Objevujeme
Evropu a svět
Jsme Evropané
Kulturní rozdíly

Lidské vztahy

9.

10.

Výchova k občanství: Listina zákl. práv
a svobod, právo, spravedlnost
Dějepis: Politické proudy –
demokratismus: Volební systémy,
demokratické volby a politika,
parlament.

Výchova k občanství: Formy
participace občanů na polit. životě –
volby
Výchova k občanství: Ústava, zákon,
spravedlnost, demokratické způsoby
řešení konfliktů

Dějepis: Demokracie jako protiváha
diktatury a anarchie

Estetika: Místa, artefakty v Evropě

Estetika: Místa, artefakty v Evropě

Zeměpis: ČR v kontextu Evropy a světa
Dějepis: EU, co Evropu spojuje a
rozděluje, mezinárodní organizace
Zeměpis: Vzájemné ovlivňování
civilizací a kultur
Hudební výchova: Poslech lidové
hudby Afriky, Asie, typické nástroje,
specifika a rozdíly

Zeměpis: Kulturní zvláštnosti
vybraných národů

Výchova k občanství: Respektování
sebe sama i druhých – respekt ke
kulturním zvláštnostem a odlišným
názorům
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Dějepis: Antisemitismus, rasismus,
holokaust
Zeměpis: Národy, jazyky a náboženství,
lidská sídla

Etnický původ

Enviromentální
výchova

Mediální výchova

Multikulturalita

Zeměpis: Regiony světa

Princip sociálního
smíru a solidarity
Ekosystémy

Dějepis: Objevné cesty, poznávání
nových civilizací, diskriminace a
předsudky vůči etnickým skupinám

Základní
podmínky života
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah člověka
k prostředí
Kritické čtení a
vnímání
mediálního
sdělení

Chemie: Voda, vzduch

Interpretace
mediálního
sdělení a reality

Tvoř. dramatika: Komunikace
prostřednictvím el. médií

Zeměpis: Využívání přírodních zdrojů,
dopady na přírodu

Pracovní vyučování: Práce na zahradě
– principy hospodaření s přírodními
zdroji

Dějepis: Globalizace – současný svět a
předpoklad vývoje

Přírodopis: Vztahy mezi organismy a
prostředím, ochrana živočichů a
rostlin

Chemie: Energie, půda, chemie a
životní prostředí
Pracovní vyučování: Práce na zahradě
– principy hospodaření s přírodními
zdroji

Pracovní vyučování: Práce na zahradě –
principy hospodaření s přírodními
zdroji

Pracovní vyučování: Práce na zahradě
– principy hospodaření s přírodními
zdroji

Plasty, odpady, likvidace odpadů

Tvoř. dramatika: Komunikace
prostřednictvím el. médií

Informatika: Rozlišování kvality
informace
Český jazyk: kritické čtení mediálního
sdělení s ohledem na objektivitu,
použití vhodných jaz.prostředků,
odlišení faktů od názorů
Tvoř. dramatika: Komunikace
prostřednictvím el. médií

Fungování a vliv
médií ve
společnosti

Informatika: Organizace a působení
médií ve společnosti, faktory ovlivňující
média, způsoby financování a dopady,
vliv médií na denní život a politiku

Tvorba
mediálního
sdělení

Informatika: Použití vhodných
komunikačních prostředků, textových a
obrazových nástrojů při tvorbě mediál.
sdělení
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Informatika: Rozlišování kvality
informace
Český jazyk: Porovnání různých
informací v denním tisku k téže
události
Tvoř. dramatika: Komunikace
prostřednictvím el. Médií
Český jazyk: Porovnání různých
informací v denním tisku k téže
události
Informatika: Organizace a působení
médií ve společnosti, faktory
ovlivňující média, způsoby financování
a dopady, vliv médií na denní život a
politiku
Informatika: Vliv médií na život
jednotlivce – bezpečné používání
komunikace prostřednictvím kom.
medijí
Informatika: Použití vhodných
komunikačních prostředků, textových
a obrazových nástrojů při tvorbě
mediál. sdělení
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5. Učební osnovy
5.1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je vyučována v povinných vzdělávacích oborech:
 Český jazyk a literatura
 Cizí jazyk
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je členěn na vyučovací předměty:
 Český jazyk a literatura (1. – 10. ročník)
 Skupinová logopedie (1. – 3. ročník)
 Tvořivá dramatika (3. – 10. ročník)
Další procvičování probraného učiva českého jazyka probíhá v cvičných hodinách.
Jako podpůrný prostředek pro výuku českého jazyka slouží částečně vyučovací předmět Eurytmie zejména v průběhu prvního stupně školy a předmět
Kreslení forem v 1. A 2. ročníku.
Vzdělávací cíle
K utváření a rozvoji klíčových kompetencí si klade škola ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace tyto cíle:
 rozvoj fantazie a obrazného myšlení
 rozvíjení řečových schopností, emocionálního a estetického vnímání jazyka, zájmu o literaturu
 kultivace vyjadřování v mluveném i písemném projevu
 dorozumívání v běžných životních situacích, pěstování kultury dialogu
 osvojení a rozvíjení správné techniky psaní a čtení, vytváření čtenářských dovedností, čtení s porozuměním.

5.1.1 Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího oboru
Jedním ze základních lidských projevů je řeč, schopnost verbálně vyjadřovat své myšlenky a pocity. Jazyk je nositelem kultury a ve své specifické zvukové
podobě, gramatické struktuře, typických výrazových prostředcích a pojmenováních životní reality skrývá něco, co by se dalo nazvat duchem národa. Každý
jazyk tak reprezentuje určitý pohled na svět. Není jen prostředkem k dorozumívání, ale je živým organizmem, který se vyvíjí působením vnitřních i vnějších
vlivů, je odrazem společnosti, která jej užívá.
Mateřský jazyk reprezentuje kulturní a společenské prostředí, do kterého jsme se narodili a které má zásadní vliv na utváření naší osobnosti a na naše vidění
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světa. Cizí jazyky vedle toho zastupují jiné kultury, a tak i jiné perspektivy, z nichž je možno život nahlédnout.
Mluvený i psaný jazyk působí na myšlenky, na pocity, ba i na samotné tělo člověka. Jeho vliv tkví ve významu a ve zvukové hodnotě slov. Aktivní práce s řečí
tak hluboce působí na rozvoj osobnosti.
Vyučování mateřštině má dalekosáhlý význam v celém utváření žákovy osobnosti – v jeho poznání, sebepoznání, sebevyjadřování a vytváření jeho já, je
rozvíjením myšlení, postupným zdokonalováním dorozumívacích schopností mluveným i psaným slovem, osvojováním mluvnické stavby jazyka, slovní
zásoby, grafické podoby. To vše tak, aby se posiloval živý vztah mezi člověkem a řečí. Zvláštní místo má literatura – obrazné vyprávění vsazené do epoch
tematicky podle věku. Důležitá je podpora samostatné tvořivosti žáků – literární, recitační, dramatické.
Vstup dítěte (1. – 3. ročník) do jazykové výchovy je především hrou plnou říkadel, písní, pohybu, rytmu s cílem rozvíjet smyslové a citové vnímání řeči.
Zároveň se dítě učí základním dovednostem psaní a následně čtení. Během učitelova každodenního vyprávění získává cit pro řeč, cvičí se v naslouchání i v
reprodukci. Všechny složky jazykové výchovy se přirozeně prolínají.
Smyslové a citové vnímání řeči je podpořeno jejím pohybovým zpracováním v rámci vyučovacího předmětu Eurytmie po celou dobu 1.stupně. Vnímání
typických výrazových prostředků českého jazyka, jeho specifické zvukové podoby a prociťování základů jeho gramatické struktury je podpořeno v 1. ročníku
a v části 2. ročníku konfrontací s obecným prožíváním cizího jazyka formou her, říkadel, básniček apod.
Částečně ve 3. ročníku a zejména dále od 4. ročníku se dítě vědoměji zabývá vnitřním řádem jazyka. Postupně se také osamostatňuje ve schopnosti
písemného i mluveného vyjádření, reprodukovaného i tvůrčího, v podstatné míře v souvislosti s ostatními epochami.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do těchto složek: komunikační a
slohová výchova, jazyková výchova a literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, prostřednictvím kreslení forem se učí psát, číst s porozuměním,
zdokonalovat svůj rukopis, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím,
analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Nedílnou součástí výuky je prolínání hudební výchovy a tvořivé dramatiky do výuky. ve vyšších ročnících se učí
posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu.
Jazyková kultura ve škole prolíná většinou předmětů, jednak ve formě mluvené, ale také ve formě psané. Ve škole žáci používají učebnice jen ve velmi
omezeném množství. Každý žák si ale vytváří pod vedením učitele vlastní učební text ve formě tzv. epochového sešitu. Při jejich tvorbě si pak žáci nepřímo
procvičují písemný projev a ve vyšších ročnících též slohové útvary v nejširší míře, zároveň je často doplňují obrázky prostřednictvím výtvarné výchovy.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další
formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.
Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich
shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny
informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci získávají prostřednictvím vyprávěcí látky jednotlivých ročníků všeobecný přehled o kulturách a společnosti, díky četbě poznávají
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základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také
rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce
literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit
jejich duchovní život.
Vzájemně se s literární výchovou prolíná také výchova dramatická a hudební. V ní je vhodně rozvíjena verbální i neverbální komunikace, spolupráce ve
skupině, kultivuje se mluvený a pohybový projev, žáci vstupují do rozličných herních či modelových životních situací, učí se vystupovat před diváky a
reflektovat své zážitky z dramatického díla.
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je nedílnou součástí všech vyučovacích předmětů.
Vzdělávací obor Český jazyk a literární výchova u žáků rozvíjí zejména:
Kompetence k učení
- vede k samostatnému a efektivnímu zacházení s pracovními materiály a k hledání vhodných vlastních učebních strategií
- vytváří předpoklad k tomu, aby proces učení byl neustálým objevováním nových a postupně stále hlubších pohledů na okolní skutečnost a sytil
potřebu žáků po obraznosti, hravosti a tvořivosti; umožňuje zapojení co největšího počtu smyslů v procesu učení, což vede k hlubšímu a
trvalejšímu vstřebávání vědomostí, ale i k vytváření osobitého vztahu k okolnímu světu
- vytváří harmonický řád zařazováním rytmicky se opakujících činností a postupů, v rámci epoch, týdnů a dnů, o který se mohou žáci v procesu
učení se novému pevně opřít
Kompetence k řešení problémů
- vede k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich třídění a hledání vzájemných souvislostí.
Kompetence komunikativní
- podněcuje schopnost porozumět verbálním i neverbálním sdělením, chápat situaci, chápat z kontextu či z gestikulace
- podněcuje schopnost vyjadřovat se co nejvýstižněji, formulovat své názory, postoje a myšlenky k nejrůznějším tématům a konfrontovat je s
názory spolužáků a učitelů
Kompetence sociální a personální
- poskytuje prostor pro reflexi a sebereflexi projevů chování a jednání ve vztahu k okolí v různých situacích, upozorňuje na situace, při kterých žáci
tříbí schopnost řídit a ovládat své chování
- navozuje a využívá situací k uvědomění si důležitosti efektivní spolupráce (např. při skupinové práci) a pozitivní sebedůvěry pro vytvoření
příjemné atmosféry a pro kvalitu společné práce
- využívá všech příležitostí k navozování vztahů ve třídě na základě ohleduplnosti a vzájemné úcty podporuje dosažení pocitu sebejistoty a sebeúcty
a vytváření pozitivních představ o sobě a o světě
Kompetence občanské
- vytváří povědomí o kulturním dědictví, práci a tradicích předchozích generací
Kompetence pracovní
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-

vede žáky k tomu, aby se učili pracovat na rozvoji vlastních dovedností
vede žáky k tomu, aby získané znalosti užívali při praktických činnostech
dává prostor pro samostatné prezentace vlastních prací

Učivo viz příloha číslo 1

5.1.2 Skupinová logopedie
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Skupinová logopedie má nezastupitelné místo v oblasti Jazyk a jazykové komunikace u nejnižších ročníků žáků. Děti s různými postižením
nemají dostatečnou úroveň řečové obratnosti a řečové schopnosti se potýkají s vadou výslovnosti, s opožděným vývojem řeči, s malou slovní zásobou.
Řečová výchova vede žáky k rozvoji slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení,
umožňuje interakci s prostředím, ovlivňuje zásadním způsobem rozvoj osobnosti a má socializační charakter. Hlavním úkolem je naučit žáky srozumitelně a
správně se vyjadřovat. Cílem je rozvoj všech složek sdělování s následným rozvojem psychiky a osobnosti dítěte.
Skupinová logopedie se vyučuje v 1.- 3. ročníku jako hodiny se zaměřením na skupinovou práci s dětmi. Individuální hodiny logopedie jsou určeny dětem s
hlubšími problémy i v dalších ročnících.
Vyučování probíhá frontálně se všemi dětmi ve třídě, kdy nejde o individuální logopedickou péči, ale o logopedickou péči, která v sobě individuální prvky
nese. Metoda výuky se provádí zábavnou formou, stává se hrou a je přijatelná pro děti mladšího školního věku, aby se prodloužila pozornost dětí a předešlo
se únavě. V celém vyučování dochází při střídání činností k posilování mluveného projevu. Procvičování je zaměřeno na správné - dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, rozvíjení fonematického sluchu, rozvoj řečové obratnosti, správnou intonaci, rytmizaci řeči a základní komunikační dovednosti.
Způsob práce v předmětu Skupinová logopedie vede vzhledem ke klíčovým kompetencím žáka tak, že:
Kompetence k učení
- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
- chápe obecně používané termíny, znaky a symboly
Kompetence k řešení problémů
- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
- dokáže popsat problém a svěřit se s ním, dokáže požádat o pomoc
Kompetence komunikativní
- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog; rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
- rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům; využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
29

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4 (verze 5, platná od 1. 9. 2016)

Kompetence sociální a personální
- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy; posiluje sociální chování a sebeovládání

Učivo viz příloha číslo 2

5.1.3 Tvořivá dramatika
Charakteristika předmětu
Tvořivá dramatika vytváří protiváhu k intelektuálnímu, rozum rozvíjejícímu a zatěžujícímu školnímu vyučování. Úkoly, které zde vytyčujeme, jsou tyto: rozvoj
obrazotvornosti (tj. podpora a uplatnění intuice, představivosti, fantazie, tvořivosti); výchova citová (uchopení příležitosti k legitimnímu způsobu ventilování
citů a k jejich kultivaci); vedení k samostatnému a osobitému projevu (možnost rozvoje díky učení založeném na skupinové zkušenosti). Z toho pak vyplývá,
že vztahy ve skupině, jejich fungování a kvalita, zapojení učitele i žáků v plné šíři, netvoří jen východisko k dobré, příjemné a tvořivost podporující atmosféře,
ale je přímo obsahovou součástí dramatické výchovy, patří k jejímu jádru a k základním kritériím hodnocení její kvality. Kde toto chybí, ztrácí se i podstata a
smysl tohoto předmětu.
Předmět Tvořivá dramatika tvořivě pracuje se základními pojmy z různých vzdělávacích oblastí, vzbuzuje v žákovi ambici na postižení celku za současného
propracování detailů, učí žáka samostatnému jednání v běžné životní situaci, rozvíjí citlivost k rozpoznání situace problémové a navrhuje možné způsoby k
řešení. Ve vyšším věku vede k přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání.
V prvním období může obor přímo navazovat na individuální i skupinovou logopedii, doplnit výuku mateřského i cizího jazyka. Ve druhém období lze využít
široké spektrum metod k obohacení a doplnění výuky jazyků, dějepisu, vlastivědy, prvouky a dalšího vyučování. Ve třetím období, kdy sledujeme hlubší
rozvoj osobnostní a sociální, se do oboru promítá přesah z vyučování humanitních předmětů: Českého jazyka, Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví.
Snažíme se předcházet sociálně patologickým jevům či přispívat k jejich nápravě.
Proces výuky musí být plnohodnotný z hlediska zúčastněných dětí a umožňovat jim plnou aktivitu, možnost uplatnění spontaneity a osobnosti,
experimentaci, emocionální účast na práci, okamžitý i dlouhodobější prožitek. Škála užívaných metod je za těchto okolností široká.
Osvědčuje se výuka v uzpůsobeném sále (koberec, zrcadla, závěsy) s možností zapůjčení kostýmů, rekvizit, hudebních a rytmických nástrojů. Dvouhodinové
bloky dávají možnost ke střídání činností i potřebné koncentraci. Řídící role pedagoga se posouvá směrem k partnerství s cílem vytvoření uvolněné,
souhlasné, přívětivé a demokratické atmosféry. Děti ochotně přijímají nabídku volnějšího způsobu práce, avšak tvořivá aktivita nemůže být chápána jako
výzva k nerespektování hranic a norem. Směřuje ke svobodnějšímu, samostatnějšímu, asertivnímu a kultivovanému projevu a chování ve společnosti.
Obor Tvořivá dramatika rozvíjí klíčové kompetence žáků zejména těmito způsoby:
Kompetence k učení
- tvořivá práce se základními pojmy z různých vzdělávacích oblastí - povzbuzování ambice k postižení celku za současného propracování detailů
Kompetence k řešení problémů
- vedení žáka k samostatnému jednání v běžné životní situaci
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rozvíjení citlivosti k rozpoznání situace problémové a hledání možných způsobů
řešení vedení k přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání

Kompetence komunikativní
- přímá kultivace a rozvoj ústního projevu, umění vést dialog (sdělovat i sdělení rozumět a přiměřeně na něj reagovat)
- poskytnutí pole pro pěstování vlastních názorů a postojů v kontaktu a komunikaci se sebou samým, stejně jako se skupinou učení se kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi na základě vzájemného poznání
Kompetence sociální a personální
- od pochopení sebe samého k úctě a uplatnění ve smyslu celospolečenském
Kompetence občanské
- simulování a řešení situací z běžného života a tím rozvíjení respektu k etickým hodnotám a pravidlům lidského soužití a komunikace
Kompetence pracovní
- vedení ke komunikaci, koncentraci a výdrži v průběhu společné práce
- učení se hodnotit míru svého přispění i výsledku snahy společné, vytváření představy o fungování a spolupráci v širší sociální skupině

Učivo viz příloha číslo 3

5.1.4 Cizí jazyk - Anglický jazyk
Charakteristika předmětu
Waldorfská pedagogika si klade za cíl vést žáky k světoobčanství a podněcovat v nich vědomí sounáležitosti s celým lidstvem a pocit spoluzodpovědnosti za
dění na celé zemi. Cizí jazyky jsou k tomu jedním z důležitých prostředků právě proto, že reprezentují jiné kultury a jiné perspektivy náhledu na život. Setkání
s nimi vede k vnitřní pružnosti a otevřenosti. Tyto vlastnosti člověk velmi ocení a upotřebí, chce-li vnímat svět v širších souvislostech.
Aby výuka oslovila žáky po všech stránkách, jinými slovy jejich celou bytost, volí se úměrně k věku a dispozicím žáků široká škála metod. Hojně se využívá
recitace a zpěvu, dramatických prvků, aktivit zaměřených na pohyb a smyslové vnímání, jazykolamů a jazykových her, ale klade se důraz i na vědomé
poznávání zákonitostí a pravidel. Výukou prostupuje vyprávění a četba tematicky blízká žákům a postupné seznamování se s geografií a kulturou daných
jazykových oblastí. Obohacením mohou být různé projektové práce a v neposlední řadě přímý kontakt s vrstevníky v zahraničí. Je vhodné, když látka výuky
v cizích jazycích do jisté míry navazuje na látku epochy či jiných předmětů a to zvláště v oblasti gramatiky a reálií.
V prvních třech ročnících probíhá výuka především ústně a využívá se hlavně principu nápodoby. Žáci pronikají do zvukové podoby jazyka (nasloucháním,
zpěvem, hrami), vnímají jeho typické výrazové prostředky, specifickou zvukovou podobu, a prociťují základy jeho gramatické struktury. Dle uvážení učitele se
žáci již ve třetím nejpozději však ve čtvrtém ročníku začínají seznamovat s písemnou podobou jazyka, čímž mimo jiné dochází k upevňování učiva a k jeho
vědomějšímu uchopení. V následujících ročnících jsou pak řečové dovednosti dále prohlubovány a učivo se rozšiřuje o poznávání mluvnických zákonitostí a
kulturního prostředí dané jazykové oblasti. Žák je postupně veden k samostatnému uchopení cizího jazyka.
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1. STUPEŇ
1. období (1. – 3. ročník)
Výuka v prvním období je založena na „úplném ponoření“ do cizího jazyka, vychází z přirozené schopnosti napodobovat, která je základním principem učení
až do devíti let. Zpěvem písní a recitací básní a říkadel, doprovázených gesty a mimikou, se děti seznamují s mluvenou formou daného cizího jazyka, s jeho
charakteristickými zvuky a melodiemi. Ponoření do jazyka napomáhají také hry a dramatizace příběhů. Učitel se snaží vést výuku pokud možno jen v cizím
jazyce.
Přesné porozumění není v tomto období cílem práce. Důležitější je zprostředkovat dítěti intenzivní prožitek jazyka, jelikož nevědomě vstřebané obsahy
budou vědomě vyzdviženy v pozdějších letech. Slovní zásoba se v tomto věku většinou nepřekládá, děti si slova, fráze a větné celky postupně osvojují
z kontextu výuky. Také gramatické struktury jsou zatím užívány a procvičovány výhradně v kontextu, žáci je užívají na základě nápodoby, bez vědomého
učení.
Významným prvkem výuky je rytmus, ať už jde o rytmus prožívaný skrze jazyk nebo o rytmus vlastního vyučování. Rytmus v tomto věku výrazně podporuje
paměť. Sborová recitace se střídá s recitací ve skupinách a spěje k samostatnému projevu jednotlivých žáků v krátkých dialozích, často inspirovaných
básněmi nebo určitým tématem. Při rozhovorech se žáci seznamují se základními obraty společenského styku, učí se reagovat na otázky a pokyny.
Také vyprávění krátkých příběhů hraje, stejně jako v hlavním vyučování, už od 1. ročníku důležitou roli. Poslechem souvislého sdělení se děti učí sledovat
proud cizí řeči a rozvíjí porozumění slyšenému textu. Obsah vyprávění často navazuje na témata v hlavním vyučování.
2. období (4. – 6. ročník)
Ústní práce se dále rozvíjí. Děti v tomto věku mají dobrou paměť a velký potenciál k učení. Jejich cit pro řeč jim navíc umožňuje vnímat krásu cizího jazyka.
Texty k recitaci a písně proto nabývají na obsahu a na obtížnosti. Recitací a řečovými cvičeními pokračují žáci v osvojování čisté výslovnosti a správné větné
melodie a také v rozšiřování idiomatické slovní zásoby. Učitel jednoduše a obrazně uvede obsah básně nebo písně, kterou se děti dále učí opakováním po
učiteli.
Ve věku 9 – 10 let se u dětí vyvíjí nový, individuálnější přístup k jazyku. Nejvýznamnějším prostředkem individuálního uchopení jazykového materiálu je nově
zavedené psaní a čtení. Dříve, než žáci dostanou tištěné texty, učí se číst to, co sami napsali. Žáci nabývají schopnosti dívat se na cizí jazyk s odstupem,
porovnávat ho s mateřským jazykem a s pomocí učitele objevovat jeho pravidla. Učitel je vede k tomu, aby objevená pravidla zkoušeli sami v praktické
podobě formulovat, poté je společně zapisují do sešitu. Ve výuce cizího jazyka roste důraz na poznávání reálií příslušných zemí a jejich porovnávání
s přírodními i kulturními podmínkami v České republice.
Ve 4. ročníku je stěžejním tématem výuky přechod k psaní, seznamování se s grafickou podobou slov. Velká část hodin je věnována pečlivému zapisování
známých textů do sešitů a následné práci s nimi (čtení, dramatizace, rozhovory, procvičování pravopisu slov, vyvozování pravidel).
Od 5. ročníku začíná vědomé vyučování, rozšiřování a procvičování slovní zásoby. Žáci jsou podporování v tvořivém přístupu k cizímu jazyku a v tvůrčím
používání známých výrazů. Tomu napomáhá poslech a četba živých a výstižných popisů lidí, míst a situací a také odpovídající domácí úkoly. Prohlubuje se
porozumění pro zákonitosti jazyka, pro gramatiku.
2. STUPEŇ (6. – 10. ročník)
Ve výuce na druhém stupni je velmi důležitý pořádek, struktura, plánování. Žáci se učí systematické práci, přehledně si zapisují slovní zásobu a gramatiku,
důraz je kladen na vysoký standard vedení sešitu. S rozšiřujícími se znalostmi gramatiky a slovní zásoby jsou žáci vedeni k samostatnějšímu ústnímu i
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písemnému vyjadřování v cizím jazyce, k formulování kratších textů (dopisy, jednoduché popisy, obsahy příběhů) a ústních projevů.
Přes nárůst množství učiva by neměly chybět také umělecké prvky (přednes básní, dramatizace, zpěv) a humor, aby výuka nadále zůstávala živá a různorodá.
Práce s autentickými texty se stává pravidelnou součástí výuky a pokračuje na celém druhém stupni podobně jako v předchozím období, stejně jako vědomé
osvojování slovní zásoby. Žáci se učí pracovat s dvojjazyčným slovníkem, s nímž se v základech seznamují už v pátém ročníku, a provádět jednoduché
překlady. Témata četby a rozhovorů úzce navazují na témata hlavního vyučování. Je možné učit v cizím jazyce některé z epoch, popř. celou epochu jiného
předmětu. Na konkrétních příkladech zvyků, situací, míst, osobností a událostí se žáci dále seznamují se zeměpisem, kulturou a historií příslušných zemí.
V 6. ročníku se žáci vědomě seznamují s celkovou strukturou jazyka, získávají přehled o tom, co se již naučili a co si ještě musí osvojit, učí se systematické
práci. Převyprávění příběhů připravuje žáky na pozdější samostatný projev.
V 7. ročníku je kladen důraz na pečlivost ve výslovnosti i ve vedení sešitů. Znalosti žáků jsou pravidelně ověřovány a systematicky upevňovány, aniž by se
však vytratilo umělecké pojetí výuky, také humor by měl prostupovat celou výukou, včetně gramatických cvičení, testů a diktátů.
V 8. ročníku mohou žáci podle svých zájmů a schopností začít pracovat i na individuálních projektech a referátech, většinou s pomocí a pod vedením učitele.
Jednotliví žáci jsou podněcováni k navazování kontaktů s vrstevníky v zahraničí. Žáci také přebírají větší zodpovědnost za vedení sešitů a třídění učebních
materiálů.
Hlavními tematickými okruhy 9. a 10. ročníku jsou aktuální otázky současného života a společnosti s cílem rozvinout u žáků vědomí spoluúčasti na dění ve
světě. Zároveň jsou opakována a procvičována dosud probraná témata, slovní zásoba a gramatika.
Rozvíjení klíčových kompetencí
Předmět anglický utváří a rozvíjí u žáků následující kompetence:
Kompetence k učení
-

vede k samostatnému a efektivnímu zacházení s pracovními materiály a k hledání vhodných vlastních učebních strategií

Kompetence k řešení problémů
-

poskytuje žákům příležitost konfrontace s anglicky mluvícím elementem a podněcuje je k překonávání vnitřních bariér vůči tomu, co je neznámé
a odlišné

Kompetence komunikativní
-

rozvíjí schopnost vyjadřovat se verbálně, ale rozvíjet i komunikace neverbální

-

intenzivně je pěstována schopnost porozumět verbálním i neverbálním sdělením

-

žáci se učí vyjadřovat co nejvýstižněji pomocí omezených prostředků, na jejichž rozvoji a zdokonalování ustavičně pracují
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Kompetence sociální a personální
-

utváří a rozvíjí schopnost pozorně, empaticky naslouchat druhému člověku

-

poskytuje, zvláště ve vyšších ročnících, příležitost ke skupinové práci

Kompetence občanské
-

poznávání cizích kultur a odlišností v uspořádání společnosti; podněcuje občanské vědomí

Pracovní kompetence
-

žáci si uvědomují důležitost anglického jazyka pro profesní uplatnění

-

ve vyučování jsou žáci vedeni k tomu, aby se učili pracovat na rozvoji vlastních dovedností

Učivo viz příloha číslo 4

5.2 Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je vyučována v povinných vyučovacích oborech
 Matematika (1. – 10. ročník)
Další procvičování probraného učiva matematiky probíhá v tzv.cvičných hodinách
Jako podpůrný prostředek pro výuku matematiky slouží částečně vyučovací předmět Eurytmie v průběhu 1. – 10. ročníku.
Vzdělávací cíle
K utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků si klade škola ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace zejména tyto cíle:
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech
- rozvíjení paměti, logického a kombinatorního myšlení
- vytváření prostorové představivosti, schopnosti rozboru problému, odhadu a volbě správného postupu řešení
- rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
5.2.1 Matematika
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace má důležité postavení ve vzdělávacím procesu. Poskytuje vědomosti potřebné v praktickém životě každého
člověka. Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
 Číslo a početní operace
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Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Aplikační úlohy

Číslo a početní operace
V tomto tematickém okruhu je pro žáky důležité pochopit kvalitu čísla. Pod pojmem každé číslice by si měli uvědomit konkrétní pojem. Číslice není obrazem
ve smyslu zavádění zápisu písmenek, ale obrazem číselné kvality. Obraz tedy souvisí s podstatou čísla, ne s vnější formou číslice.
Utváření aritmetických a geometrických pojmů je spojeno s vnímáním a činností vlastního pohybového organismu. Počítání je již zvnitřněným pohybem, při
kterém také pohyb vnímáme. Proto je z počátku veškeré počítání propojeno s pohybem rytmických cvičení (např. násobkové řady). Matematika má blízký
vztah také ke kreslení forem, kde konkrétně cvičíme a pěstujeme to, co je pro matematizování tolik potřebné: uvědomovat si pohyb rukou.
Díky vnitřní pohyblivosti vzniká schopnost zapojit fantazii při řešení matematických problémů. Prožitkem kvality čísel dítě zažívá důvěru a jistotu: číslo – svět
– člověk patří k sobě.
Další jistotu může dítě při počítání prožít ve správném řešení určitého problému. Důležité je neustálé procvičování a opakování probrané látky.
Žáci si osvojují aritmetické operace v jejichž třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým
postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Vždy se postupuje od celku k částem.
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, uvědomují si změny a závislosti známých jevů. Tyto změny a závislosti žáci 2.stupně analyzují z tabulek,
diagramů a grafů a v jednoduchých případech je také konstruují.
Geometrie v rovině a prostoru
Tato součást výuky matematiky je vyučována v oddělených epochách. Jednou z vůdčích myšlenek tohoto předmětu je rozvoj a podpora názorné prostorové
představivosti.
Základní schopnosti, znalosti a techniky se stupňují přiměřeně věku a individuálním schopnostem dítěte. Radost při rýsování má žákům pomáhat rozvíjet
trpělivost, pečlivost a přesnost, stejně jako samostatnou tvořivou činnost. Geometrické útvary se učí znát při kreslení, vychází se od pravidelných forem,
které nejsou pojednány jako zvláštní případy obecných forem, ale právě jako základní útvary, které nejjasněji hovoří řečí dané formy. Zde dochází k
postupnému osvojování pojmů: šikmý, svislý, vodorovný, oblouk, nahoře, dole, uprostřed, oblé, hranaté; symetrie osová, středová, souměrnost, shodnost,
podobnost, průniky, uzly, křivka, přímka, úsečka, bod, rovinné útvary, úhel, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh.
Předmět matematika je vyučován hlavně v epochách, které umožňují hlubší propracování daného tématu. V průběhu celého roku je pak probrané učivo od
3.třídy procvičováno a rozšiřováno v cvičných hodinách. Ve vyšších ročnících mohou pak být třídy dělené do skupin, které odpovídají tempu jejich práce.
Jako podpůrný prostředek pro výuku matematiky slouží částečně vyučovací předmět Eurytmie v průběhu 1. – 10. ročníku a vyučovací předmět Kreslení
forem v průběhu 1. - 2. ročníku.
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Výchovné a vzdělávací strategie v matematice, které pomáhají žákům rozvíjet klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností,
orientace rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
- rozvíjení kombinatorního a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení
matematických problémů
- rozvíjení myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, poznávání jejich charakteristických vlastností a na
základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného
matematického aparátu
Kompetence k řešení problémů
- vnímání složitosti reálného světa; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování
matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro
různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti
výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému.
Kompetence komunikativní
- vedení k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh
a ke zdokonalování grafického projevu
Kompetence sociální a personální
- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení
v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
Kompetence občanské
- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení
Kompetence pracovní
- rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a jejich
ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
Učivo viz příloha číslo 5
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5.3 Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast je vyučována v povinném vyučovacím oboru:
 Informační a komunikační technologie
Vzhledem k vytváření klíčových kompetencí žáků si klade oblast tyto cíle: Vzdělávací a výchovné cíle oblasti:
- získání základních dovedností a znalostí pro práci s počítačem rozvíjení myšlení a logického uvažování
- vyhledávání a práce s informací, získávání zodpovědného přístupu k informacím seznámení se základním fungováním počítače
- pochopení společenských proměn ovlivněných počítačovými technologiemi, seznámení se s kladnými i zápornými stránkami tohoto procesu
nebezpečí vytváření závislostí (PC hry, TV, mobilní telefon)
- vytváření zdravého úsudku a kritického myšlení vzhledem k mediálním informacím, pochopení vytváření mediální reality a vlivu médií ve
společnosti
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Charakteristika vzdělávacího oboru
Ve waldorfských školách je základem pedagogické práce na 1. stupni především reálná zkušenost dítěte se světem. To je princip diametrálně odlišný od
principu světa počítačů. Proto se výuka na 1. stupni zaměřuje především na:
 rozvoj komunikace jako živého procesu, klíčového pro sociální život, pro utváření mezilidských vztahů
 rozvoj logiky a myšlení
 téma informace jako základu komunikačního procesu
 média jako pomocné technické prostředky v procesu komunikace a souvisejícím procesu předávání informací.
Dítě by mělo ze zkušenosti dospět ke smyslu použití počítačové techniky a seznámit se s jeho základní obsluhou.
Pro rozvoj logiky a myšlení, tvořivosti a aktivního přístupu jsou využívána témata kreslení forem, téma komunikace je realizováno také např. seznamováním
různých ukázek možností komunikace (Morseova abeceda, ukázky znakové řeči apod.).
Jako podpůrný prostředek pro výuku Informační a komunikační technologie slouží v průběhu 1. – 6. ročníku částečně vyučovací předmět Eurytmie.
Během celé výuky oboru je třeba vycházet z teze, že středem zájmu vyučování je i v tomto oboru člověk, nikoli technologie, stroj. Na 2. stupni proto žáci
získávají kromě praktických dovedností také povědomí o vývoji komunikačních a výpočetních technologií v historii lidstva, o vlivu a působení těchto
technologií na společenské proměny v kladném i záporném smyslu. Žáci se zabývají otázkami, jak působí tyto technologie na společnost i na jednotlivce, co
se děje s jeho myšlením, vůlí, s jeho cítěním, je-li obklopen televizí, počítačem, mobilem. Pochopení těchto vlivů má být pro dospívajícího podnětem ke
zdravě kritickému úsudku, pomoci mu vytvořit si vlastní škálu hodnot, co se obsahu a poselství médií týče. Pochopení vlivu médií mu umožní zorientovat se v
současném světě. Důležitou kapitolou je i pochopení základů technologie počítačů. Porozumění tomu, jak počítač funguje a věcné uvážení sociálních
důsledků jeho užívání v dnešním světě je podstatnější než jeho pouhé používání.
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Učivo viz příloha číslo 6

5.4 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast a zároveň vyučovací obor Člověk a jeho svět je koncipován pro všechny ročníky 1. stupně základního vzdělávání, v 1.a 2. ročníku je však
integrován do ostatních předmětů (viz charakteristika předmětu). Na 2. stupni na něj navazuje vzdělávací oblast Člověk a společnost, Člověk a příroda a
Člověk a zdraví.
Učivo vzdělávací oblasti je členěno do tematických okruhů:






1. - 2. ročník: Prvouka – učivo je vřazeno do jiných předmětů (viz Charakteristika vzdělávacího oboru)
3. ročník: Řemesla, Ze zrna chléb
4. ročník: Místo, kde žijeme, Lidé a příroda
5. ročník: Země, kde žijeme, Starověké kultury, Lidé a příroda
6. ročník: Lidé a příroda, Římská a středověká kultura, Svět, kde žijeme

Vzdělávací cíle
K utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků přispívá vzdělávací oblast těmito cíli:
 prožití a získání podstatných poznatků přiměřených věku o lidech a světě kolem sebe a rozvíjení zájmu o toto své okolí chápání světa kolem sebe
v souvislostech
 posilování vůle při praktických činnostech, vytváření pracovních a hygienických návyků
5.4.1 Člověk a jeho svět
Charakteristika vzdělávacího oboru
Žák by měl komplexně získat všechny podstatné poznatky a prožitky přiměřené jeho věku o světě kolem nás.
Obsah tohoto oboru je v 1. a 2. ročníku tvořivě integrován do epoch českého jazyka a matematiky, stejně jako do všech ostatních předmětů – uměleckých
výchov i pracovních činností a promítá se rovněž do života školy během ročních slavností.
V prvních dvou školních letech se dítě cítí spojené se svým okolím, okolní svět prožívá převážně zasněně (pocitově). Úkolem učitele v rámci učiva tohoto
oboru je přivést žáky k bdělejšímu vnímání světa, aniž by se přerušilo přirozené spojení, které dosud dítě má s přírodou, se zvířaty, se světem lidí. Proto se v
1. ročníku začíná s vyprávěním pohádek, které jsou dětem vlastní, a jejichž prostřednictvím prožívá dítě obrazné morální hodnoty. V pohádkách se objevují
kouzelné kameny, rostliny, zvířata, lidé, dobro a zlo, pomoc druhým, péče o ně, láska a jiné hodnoty (úcta, nesobectví, zdvořilost, trpělivost, ovládání se,
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odvaha, vytrvalost, soucit, porozumění). Ve 2. ročníku v bajkách se žáci učí rozlišovat lidské ctnosti a nectnosti, v legendách o svatých (např. patronech naší
země) prožívají úctu k člověku, k jeho životu a osudu. Pověsti o zázračných místech budí zájem dětí o prozkoumání minulosti i současnosti.
Žák získává vztah ke všemu krásnému a živému ve svém okolí. Učí se spojovat se svým životním prostorem a pečovat o něj. Zvyká si na rytmus dne, týdne, na
cyklus roku. Pozoruje a prožívá proměny přírody v čase a v souvislostech. Postupně je tedy veden k péči o své zdraví i k péči o životní prostředí. Rovněž
prožívá obdiv a úctu k proměnám přírody a buduje v sobě potřebu přírodu chránit.
Vychází se z prostředí, které je dětem blízké, z okolí domova a školy. Žák se postupně učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, chápat jejich vzájemné
vztahy a souvislosti. Učí se poznávat sebe, vnímat lidi a vztahy mezi nimi (tolerance, pomoc, úcta, snášenlivost). Při osvojování poznatků a dovedností se učí
vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Důraz je kladen na vlastní prožitek žáka vycházející z konkrétních i modelových situací a na osobní příklad učitele. Propojení obsahu tohoto předmětu s
reálným životem a praktickou zkušeností pak žákům pomáhá zvládat nové životní situace, roli školáka, při hledání postavení mezi spolužáky, při upevňování
pracovních i režimových návyků.
Ve 3. ročníku je dítě uváděno do vnějšího reálného světa. Žáci se učí především prostřednictvím praktických činností - pracují na vlastním nebo společném
díle. Zažívají celý proces vytvoření nějaké konkrétní věci - při obdělávání pole, zpracování obilí, zpracování vlny, při stavbě domu si osvojují praktické činnosti,
poznávají různá řemesla a různé materiály a v neposlední řadě se na základě své vlastní vynaložené námahy učí úctě k práci druhých lidí.
Ve 4. a 5. ročníku se učí žák chápat přírodu (lidé, zvířata a rostliny), prostorovost (orientace v prostoru a čase, město a region, naše vlast, střední Evropa) a
časovost (starověké kultury a Řecko).
Ve 4. ročníku se žáci učí chápat organizaci života v rodině, ve společnosti, učí se v tomto světě bezpečně pohybovat (dopravní výchova), prozkoumává své
okolí. V učivu o lidech a zvířatech žáci získávají nezbytné poznatky o stavbě lidského a živočišného těla, naučí se poznávat nejznámější zástupce živočichů,
seznámí se se zásadami jejich třídění. Zatímco zvířata žijí ve specializovaných formách v závislosti na prostředí a způsobu obživy, člověk je svou
univerzalitou uzpůsoben ke svobodě. Domácí zvířata žák chápe jako své pomocníky. Vše, s čím se dítě setkává, probíhá vždy ve vztahu k člověku.
Žák projde kulturní dějiny Slovanů od pravěku až do současnosti. Seznamuje se s krajinou, ve které žije, a s jejími dějinami. Získá první představy o
historickém kulturním vývoji.
V 5. a 6. ročníku si žáci časově i prostorově rozšíří obzor chápání vývoje lidstva o vyprávění o starověkých kulturách, dále o starověkém Římu, vývoji v Evropě
a na našem území až do středověku. Vývoj člověka koresponduje s životními podmínkami jednotlivých kultur. Žák si má v průběhu výuky uvědomit a prožít,
že lidská existence spočívá v neustálém vývoji. V centru pozornosti tedy stojí život člověka, jeho postoj ke světu, způsob práce a vynálezy, které proměnily
tvář země a život lidí. Obrazné vyprávění dějin umožňuje dítěti spoluprožívání a spolucítění skutků a zážitků historických postav.
Prostřednictvím učiva o rostlinách si žáci osvojí nové poznatky o světě rostlin, o projevech života, o životních podmínkách růstu rostlin, o stavbě jejich těl,
seznámí se s jejich tříděním, naučí se poznávat nejznámější zástupce rostlin. Srovnávají vývoj života člověka a rostliny. Učí se chápat spojení rostlin i lidí se
Zemí. Žáci poznávají konkrétní výsledky svědomité péče o rostliny, zažijí vděčnost a úctu k rostlinnému světu. Vnímání přírody se rozšiřuje o základní
poznatky o Zemi a Vesmíru, zvuku a světle.
Výstupy z témat Starověké kultury a Římská a starověká kultura jsou ověřovány v rámci opakování v Dějepisu na 2. stupni.
Škola realizuje výchovné a vzdělávací postupy k utváření klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
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- využívání již naučených metod učení práce s jednoduchými pomůckami
- vedení k vědomí vlastních pokroků i problémů
- používání základních pojmů a učit se je vidět v souvislostech učení se využívat informace v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
- přiměřeně ke svým možnostem překonávání životních překážek a řešení běžných životních situací budování vztahů k lidem a ke světu kolem sebe
a schopnosti při řešení problémů požádat o radu
-

posilování vůle v praktických činnostech

Kompetence komunikativní
- přiměřené reagování na obsah sdělení, pokud je přizpůsobeno jeho schopnostem učení se orientaci v textu a obrazovém materiálu
Kompetence sociální a personální
- vytváření povědomí o základních mravních hodnotách v rodině a ve společnosti, prožívání jich obrazně ve vyprávění prožívání souvislosti mezi svou
činností a společnou prací, prožitek výsledku spolupráce
- respekt k druhým lidem s tím, že odlišnost není chyba, ale různost života na zemi
- navazování vztahů a učení se udržovat vztahy s vrstevníky
- učení se rozpoznávat nevhodné a rizikové chování a uvědomovat si možné důsledky
Kompetence občanské
- vedení k poznání a rozlišení základních povinností a práv vedení k podílení se na ochraně životního prostředí
- poučení o bezpečnosti a ochraně svého zdraví i zdraví lidí ve svém okolí
Kompetence pracovní
- vytváření pozitivního vztahu k manuálním činnostem, cvičení pracovní výdrže
- vytvoření konkrétní představy o pracovních náplních řemesel souvisejících s odíváním, bydlením a obživou lidí zvládání základních pracovních
dovedností, jsou-li přizpůsobeny jeho individualitě
- rozšiřování své schopnosti komunikace při kolektivní práci
-

seznámení se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce

Učivo viz příloha číslo 7

5.5 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast je zařazena na 2. stupni. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na oblast Člověk a jeho svět. Poznatky získané v rámci tohoto vzdělávání
mají být v přímém vztahu k reálnému životu, mají podněcovat v žácích zájem o svět v jeho celistvém obrazu.
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Oblast zahrnuje obory:
 Dějepis
 Výchova k občanství
 Estetika
Jako podpůrný prostředek pro výuku témat této vzdělávací oblasti slouží částečně vyučovací předmět Eurytmie.
Vzdělávací cíle oblasti
K utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků přispívá vzdělávací oblast těmito strategiemi:
- získání základních vědomostí o minulosti a současnosti světa a chápání světa kolem sebe v souvislostech a v jeho neustálém
vývoji poznání kulturních tradic a historického dědictví a pěstování úcty k nim
- nacházení své role ve společnosti, vědomá příprava na tuto roli
- zájem o svět kolem sebe, o jeho problémy, vytváření vlastního kultivovaně sdělovaného úsudku, zájem podílet se na zlepšování světa kolem
sebe
- základní orientace ve svých občanských právech a povinnostech, vědomí důsledků porušování těchto norem
5.5.1 Dějepis
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vyučovací obor Dějepis ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost navazuje na některé tématické obsahy v oblasti Člověk a jeho svět. Žák tak prochází v
různých souvislostech a formách celými dějinami lidstva od pravěku až do současnosti. Prostřednictvím vlastivědné výuky se seznamuje s krajinou a
dějinami té oblasti, kde žije. Probouzí se v něm představy o historickém vývoji. V 5. a 6. ročníku se začíná seznamovat s kulturními dějinami lidstva
(Starověké kultury, Řím a počátky středověku) a pohled dítěte se časově a prostorově rozšiřuje. Vyučování sleduje průběh vývoje lidstva od mýtického,
předdějinného kulturního stupně až k rozvoji hmotné kultury a jejich projevů v obecně kulturním, náboženském, sociálním, politickém a ekologickém ohledu.
Žák tím vrůstá stále konkrétněji do současnosti. Mladý člověk se učí sám sebe chápat jako článek celého vyvíjejícího se lidstva, učí se chápat dějinné místo
své vlastní existence. Cílem je praktickými činnostmi a hlubším prožitkem zprostředkovat žákovi v dějinných souvislostech obraz vývoje lidstva.
V 6. a částečně i v 7. ročníku probíhá výuka zejména na základě vypravování příběhů. Pro žákův osobnostní rozvoj jsou důležité biografické popisy. V 7. a 8.
ročníku se od obrazného a vyprávěného líčení dějin postupně přechází ke kauzálně racionálnímu pojímání dějepisu. Zájem žáka se zaměřuje na realistickotechnické poznávání a chápání dějin novověku a uvědomování si širších dějinných souvislostí.
Dějepis v 9. ročníku slouží k vyhledávání dějinných vztahů, poznávání historických procesů, probuzení zájmu o svět. Dochází tedy k přechodu od obrazného a
vyprávěného líčení dějin na kauzálně - racionální pojetí dějepisu a posléze k uchopování širších ideových dějinných souvislostí, což odpovídá vývojovým
podmínkám žáka. Žák si má v průběhu výuky uvědomit a prožít, že lidská existence spočívá v neustálém vývoji, že pojem člověka v sobě pojímá pestrost a
různorodost kulturních vývojových stupňů lidstva a rozmanitost národů účastnících se dějinných procesů. Učitel by měl největší důraz klást na to, aby byla
vyučovací látka zaměřena kulturně-historicky. Vyplývá z toho, že v centru pozornosti stojí život člověka, jeho postoj ke světu, způsob práce, či vynálezy, které
proměnily tvář země a život lidí. Dějepis prolíná ostatními předměty, ve kterých je možné hlouběji a prakticky se zaměřovat na prožitek určitých dějinných
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událostí (výtvarná výchova - praktické zkoušení umění jednotlivých etap kulturního vývoje, sledování reprodukcí malířství z probíraného období, ilustrace
epochového sešitu; tvořivá dramatika - možnosti dramatizace scének z dějinných událostí, hudební výchova - zpěv a hra dobových písní; matematika orientace v čase; český jazyk - slohové ztvárnění dějinných témat, umělecký přednes, seznámení s dobovou literaturou; tanec – dobové tance,….). Učební
témata Pravěk, Starověké kultury a Starověký Řím a počátky středověku jsou zařazeny ve výstupech oboru Člověk a jeho svět ve 2. období na 1. stupni.
V 10. ročníku je učivo dějepisu prohloubeno předmětem Estetika, kde jsou žáci seznamováni s dějinnými epochami lidstva z hlediska vývoje umění a kultury.
V oboru Dějepis jsou rozvíjeny klíčové kompetence způsoby, které žákovi umožní:
Kompetence k učení
- schopnost práce s učebními materiály a učebními pomůckami, vyhledávání informací, práce s
informací
- vědomí vlastních pokroků a problémů, které mu brání v učení
- používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí
- schopnost vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
- vnímání nejrůznějších společenských problémů v jejich vývoji
při řešení problémů objevovat historické paralely
- vědomí společenských aspektů při řešení různých problémů
Kompetence komunikativní
- schopnost srozumitelného vyjádření v ústním projevu, porozumění obsahu sdělení, porozumění běžně užívaným textům, záznamům a
obrazovým materiálům z oblasti společenského dění
- zvládnutí jednoduché formy písemného záznamu probíraných poznatků
- vyjadřování svých názorů přijatelnou formou
- využívání získaných komunikativních dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
- povědomí o základních mravních a společenských hodnotách
- respekt k pravidlům při práci v týmu a svými pracovními činnostmi přispívá ke společné práci
Kompetence občanské
- pochopení společenských norem a pravidel soužití
- poznání našich i cizích tradic a kulturního dědictví, vážit si jich a chránit je respekt k odlišnostem jiných lidí, společenstvím a národům
Kompetence pracovní
- schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a dokončení práce
- reálné posouzení výsledků své práce i práce ostatních
Učivo viz příloha číslo 8
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5.5.2 Estetika
Charakteristika vzdělávacího oboru
Předmět má vzbudit zájem a pochopení pro umění. Jde především o vývoj a cvičení určitých duševních schopností žáka: zjemnění smyslového vnímání,
pěstování schopnosti estetického úsudku, poznání vývojových kroků umění jako vývojových kroků vědomí lidstva.
Zařazení Estetiky od 9. ročníku je odpovědí na tělesné a duševní proměny, kterými mladý člověk prochází. Je protiváhou přírodovědným oborům s
nezvratnými zákony.Umělecké obory nabízejí prostor svobodné lidské existence.
Mladý člověk, žijící ve světě nezvládnutých přání je seznamován se světem řádu, zákonitostem podléhajícími formami a harmonií barev. Má představu
ideálů, cílů, vysokých nároků na svět a sebe sama; potkávání s nejlepšími díly umělecké historie ho alespoň částečně naplňují. Učitel má možnost předkládat
žákům taková díla a takové osobnosti, ke kterým sám nalezl vnitřní vztah, využívá možností aktuálního uměleckého dění.
Žáci jsou postupně vedeni historií s důrazem v určité době kulminující umělecký obor: starověk – plastika (tělo, vůle), středověk – malba (duše, cit), novověk
- kresba, architektura (duch,rozum). V posledním ročníku se zabývají fenomény svobodné vůle a individuálního hledání při epochách moderního umění.
Učitel pomocí řízeného rozhovoru učí žáky vidět a porovnávat fenomény sledovaných objektů. Učivo je doplňováno vlastním tvořením a
nápodobou,výstavami, filmem, četbou, recitací, hudbou. Žák hledá svůj názor a vkus.
Předmět úzce spolupracuje s ostatními estetickými předměty, zejména výtvarnou výchovou, literaturou, hudební výchovou. Dává podněty tvořivé dramatice,
informatice, eurytmii a teoretické zázemí praktické řemeslné tvorbě.
Obor Estetika rozvíjí klíčové kompetence žáků těmito strategiemi:
Kompetence k učení
- uspokojování potřeby žáka po obraznosti a tvořivosti
- zapojování současně více smyslů
- poskytnutí prostoru pro pozorování a slovní formulaci
- probouzení zájmu o okolní svět
- rozvoj schopnosti vidět souvislosti
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace
Kompetence k řešení problémů
- učení se různým pohledům na věc v souvislosti s různou kulturou a náboženstvím
- příklady vzorů významných uměleckých osobností a jejich vůle jít za svým cílem i přijetí důsledků svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
- schopnost pozorované fenomény správně popisovat a třídit
- učení se jednotlivá pozorování spojovat v souvislejší popis
učení se hájit svůj vkus a názor
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-

zpracovávání vlastními slovy získané informace

Kompetence sociální a personální
- při skupinové formě práce naslouchání druhým a spolupráce s druhými
- chápání specifik druhých a vlastních
- hledání odpovědi na otázku: “jaký jsem vlastně já”
- získávání kultivovaného vystupování návštěvami kulturních zařízení
Kompetence občanské
- učení se druhého přijímat se stejnými právy
- uvědomování, že všechny kultury jsou rovnocenné a obohacují svět o něco zajímavého
- poznávání a tolerance k pohledům různých náboženství, vnímání jejich zrcadlení v umění
- chápání umění jako možnosti komunikace mezi národy bez jazykové bariéry
Kompetence pracovní
- vlastní pokusy napodobit uměleckou předlohu a tím učení se úctě a obdivu před dokonale zpracovaným dílem, řemeslným výrobkem
- rozvoj schopnosti reálně posoudit výsledek své práce
- učení se chránit společenské hodnoty, nesouhlasit s vandalstvím
Učivo viz příloha číslo 9

5.5.3 Výchova k občanství
Charakteristika vzdělávacího oboru
Obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření zdravého úsudku, který je základem každého opravdového sociálního jednání a tím také předpokladem
pro plnění úkolů, které vyplývají ze života každého jedince jako člověka a občana. Vede žáka k prohloubenému poznání základních společenských
vztahů a vazeb, k orientaci v historických kořenech sociálních témat a problémů. Tím je vzdělávací obor Výchova k občanství úzce propojen se vzdělávacím
oborem Dějepis, v němž si pak žák prožívá a uvědomuje si různé vývojové aspekty občanského života, především vývoj a měnící se podobu státních forem,
vztahu jedince a společnosti, jeho práv a povinností, otázek duchovního, státního a hospodářského života společnosti.
V nižších ročnících druhého stupně se obor nevyučuje samostatně, ale jeho obsah je integrován do vyučování ostatních oborů. To umožňuje žákům lépe
propojit učivo s životní zkušeností a spojit je i s volní a citovou složkou své osobnosti. Sociální zkušenosti žáci získávají v konkrétních situacích a procesech,
sociální dovednosti vyrůstají z praktického sociálního konání, které žáky provází každý den. Cíleně si tyto situace simulují při různých cvičeních a hrách,
zejména v Tvořivé dramatice.
Část výstupů tématických okruhů Člověk ve společnosti, Stát a právo a Mezinárodní vztahy jsou zakomponovány ve společenskovědní části oboru Zeměpis, v
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oboru Dějepis a v uměleckém oboru Tvořivá dramatika.
Pro věrohodnost vyučování v tomto předmětu jsou rovněž klíčové občanský postoj a občanská angažovanost vyučujících, i praxe života ve škole a ve
vyučování. Spolupráce učitelů v rámci školy, jež funguje na principech samosprávy a kolegiálního vedení, je nezanedbatelnou součástí výchovy k
občanství. Podobně významný je pro žáka zážitek ze spolupráce mezi učiteli jedné straně a rodiči na straně druhé (organizování společenských akcí a
slavností školy). Tyto praktické sociální situace reálného sociálního života školy vedou ke skutečné výchově sociálních a občanských schopností.
Obor Výchova k občanství vede žáka k rozvoji klíčových kompetencí strategiemi, které žákovi umožní:
Kompetence k učení
- pochopení obecně užívaných pojmů a termínů v oblasti společenského soužití a jeho pravidel a zákonů
- využívání dovednosti vyhledat a použít informace v praktickém životě
- pochopení významu vzdělání v kontextu s praktickým životem v budoucnu
Kompetence k řešení problémů
- vnímání problémových situací a hledání jejich nejvhodnějšího řešení
- schopnost řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky schopnost požádat o radu nebo o
pomoc, přivolat pomoc v mimořádných situacích
- vytrvalost při řešení problémů
Kompetence komunikativní
- schopnost srozumitelně a kultivovaně formulovat své názory schopnost vyslechnout názor druhých a uvažovat o něm
- použití různých forem informací ke svému poznání a vytváření úsudku využívání běžných komunikačních prostředků
Komunikace sociální a personální
-

schopnost týmové práce, přijímání rolí v různých společenských a pracovních skupinách
posilování sociálního jednání a sebeovládání
schopnost správně reagovat v případě sociálně patologického jednání ve svém okolí

Kompetence občanské
-

seznámení se základními občanskými právy a povinnostmi, přijetí základních společenských norem
schopnost podle svých možností zvládnout základní komunikaci s úřady a požádat o pomoc
schopnost reagovat v krizových situacích a jednat podle pokynů kompetentních osob
seznámení se zásadami zdravého životního stylu, odpovědnost za své okolí a ochotu podílet se na ochraně životního prostředí

Kompetence pracovní
-

schopnost využít své znalosti a dovednosti a vůli pro praktický život
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Učivo viz příloha číslo 10

5.6 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje povinné vzdělávací obory:
 Fyzika
 Chemie
 Přírodopis
 Zeměpis
Vzdělávací oblast navazuje na učivo o přírodě oblasti Člověk a jeho svět, a její učební témata prohlubuje a systematizuje způsoby přijatelnými pro věkový
vývoj dítěte na druhém stupni základního vzdělávání. Žáci dostávají základy pro pochopení přírodních zákonitostí, které mohou pozorovat a uplatnit v
praktickém životě. Výuka přírodovědných oborů vychází z kvalit smyslového vnímání. Pro žáky ZŠ jsou zařazeny cvičné hodiny přírodních věd.
Vzdělávací cíle oblasti
Vzděláváním v této oblasti vede škola žáky k rozvoji klíčových kompetencí těmito prostředky:
- rozvíjení schopnosti úsudku a zobecňování poznatků z vlastní zkušenosti a při provádění přírodovědných a technických pokusů
- rozvíjení schopnosti poznatky využít v praktickém životě, hledání souvislostí mezi působením člověka a změnami životního prostředí,
podílení se na ochraně životního prostředí
- rozšiřování komunikační výbavy o odbornou terminologii
- získání základních informací o přírodních, sociálních, hospodářských a politických poměrech ve vybraných částech světa respektování zvláštností a
rozdílů mezi lidmi a národy
- prohloubení vědomostí o České republice i o jejím postavení v mezinárodním kontextu
- osvojení znalostí o nebezpečných látkách i situacích ohrožujících zdraví nebo život jedince i skupin, rozvíjení dovedností se k těmto
situacím kompetentně postavit
- rozvíjení odpovědnosti za život a zdraví vlastní, i ostatních lidí
5.6.1 Fyzika
Charakteristika vzdělávacího oboru:
Vyučování fyziky má za cíl rozvíjet žákovu schopnost exaktního pozorování a popisování jevů, schopnost vystihnout podstatu jevu a zobecnit pozorování.
Výuka fyziky ve waldorfské škole nevychází z teorií a modelových představ, ve vyučování se upřednostňuje názornost. Učitel zásadně postupuje od jevu k
vysvětlení, nikdy ne naopak. Množství a pestrost pokusů, které se předvádí „naživo“, zaujme a zapůsobí na dítě více, než pokusy sledované prostřednictví
např. videa. Pokusy, které jsou prováděny přímo ve třídě dětmi, jsou nejúčinnější, neboť žák dokonale pozoruje jednotlivé kroky pokusu a poté může
pozorování výstižněji popsat. Poznatky vždy směřují k praktickým zkušenostem a reálnému využití.
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Matematicky formulovat zákonitosti (výpočty fyzikálních vzorců a rovnic) je přiřazeno k vyšším ročníkům (9. – 10. ročník). Výstupy tématu Vesmír jsou
obsaženy v učebním plánu přírodopisu.
Členění učiva pro jednotlivé ročníky je v souvislosti s celkovým pojetím waldorfské školy, je rozvržené přiměřeně věku dítěte, vývoji jeho myšlení, citu a vůle.
Ve vyšších ročnících je obsah učiva fyziky doplňován o životopisy významných osobností badatelů.

Obor Fyzika vede žáka k rozvoji klíčových kompetencí strategiemi, které žákovi umožní:
Kompetence k učení
- prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný
život v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky
Kompetence k řešení problémů
- hledat vlastní postup při řešení problémů
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle
vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat
Kompetence komunikativní
- při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle

Kompetence sociální a personální
- stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je
Kompetence občanské
- uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu chápat základní ekologické souvislosti
- poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích
Kompetence pracovní
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce
Učivo viz příloha číslo 11
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5.6.2 Chemie
Charakteristika vyučovacího oboru
Cílem výuky chemie je naučit žáky vnímat dynamiku vzájemného působení látek a jejich proměn v procesech přírodních dějů i v činnostech člověka. Zásadní
je postup od pozorování a prožívání vlastností látek a jevů z běžného života k chemickým pochodům a k experimentálnímu studiu jejich principů. Chemické
zákony jsou vyvozovány na základě demonstrovaných pokusů.
Obsahem učiva je seznámit žáka se základními tématy anorganické a organické chemie. Výuka vychází v prvé řadě z pozorování experimentů. Pojmy tedy
nejsou definovány jako axiomy, nýbrž nabývají konečné podoby teprve v procesu konfrontace.
Chemie je úzce spjata se všemi obory, které do této oblasti patří. Ve výuce se proto mnoha tématy prolíná s obory biologie, fyziky, přírodopisu, ale také se
zeměpisem a okrajově i s dějepisem.
Vzdělávací strategie, které vedou v oboru chemie k posilování klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
- vedení žáků ve skupinách a individuálně k tomu, aby svou práci sami hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok
- zavádění v rámci individuálních možností určitých forem samostudia (např. referáty), vedení k zodpovědnosti za vlastní rozvoj
- učení se samostatnému pozorování, úsudku, vyvození obecných zákonitostí
- práce s různými zdroji informací
Kompetence k řešení problémů
- rozvíjení schopnosti objevovat a formulovat problém, hledat různé varianty řešení vyvozování a předvídání zákonitostí
- schopnost aplikovat zobecnělé poznatky v praxi

Kompetence komunikativní
- vedení k přesné formulaci a vyjadřování rozšiřování terminologie o odborné názvy
Kompetence sociální a personální
- schopnost kooperace a společného hledání správného řešení problému
Kompetence občanské
- poznání, jak je možno produkty chemie využít, ale i zneužít a učí odpovědnosti v otázkách ochrany zdraví a v otázkách ekologických
Kompetence pracovní
- provádění soustavných pozorování, zpracovávání získaných dat a jejich vyhodnocování využívání poznatků v praktickém životě
- vedení k odpovědnému přístupu v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
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Učivo viz příloha číslo 12

5.6.3 Přírodopis
Charakteristika vyučovacího oboru:
Předstupněm přírodopisu jsou v nejnižších ročnících vyprávění o přírodě i mnohé poznatky z oblasti Člověk a jeho svět. Dítě si vědomým působením učitele
předvědecky pojatém vyprávění vytváří citový vztah k přírodě, který postupně přechází k morální zodpovědnosti člověka k životnímu prostředí. Všechny
poznatky v přírodopise se probírají ve vztahu k člověku a způsobem odpovídajícím vývoji dětské psychiky. V průběhu výuky přírodopisu získají žáci představu
o základní struktuře přírody, poznatky o stavbě živočišného, rostlinného a lidského těla, naučí se poznávat nejdůležitější zástupce rostlin a živočichů, získají
základní dovednosti v práci s lupou, mikroskopem, odbornou literaturou. Poznají důležitost správného životního stylu a nutnost morálního přístupu
k životnímu prostředí. Obor přírodopis je komponován tak, aby vedl žáky k samostatnému a tvořivému myšlení při seznamování se s jednotlivými oblastmi
biologie. Při osvojování obsahu a rozsahu biologických jevů a pojmů je v popředí zájem o rozvoj samostatného usuzování a nalézání spojitostí. Biologie
se snaží, spolu s ostatními předměty, přispět k sebepoznání mladého člověka, k jeho pocitu zodpovědnosti k životnímu prostředí a světu jako celku.
Celkovým pojetím obsahu a forem se výuka biologie snaží o ekologickou výchovu. V rámci přírodopisu se žáci zabývají životopisy významných osobností
tohoto oboru. Obor Přírodopis vede žáka k rozvoji klíčových kompetencí těmito výchovnými prostředky:
Kompetence k učení
- vedení žáků k samostatnému pozorování a porovnávání, propojování a systematizování získaných výsledků
- umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
- osvojení běžných termínů oboru

Kompetence k řešení problémů
- seznámení s různými zdroji informací, které mohou vést k řešení problému a vedení k jejich ověřování a srovnávání
Kompetence komunikativní
- seznámení s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (encyklopedie, internet, učebnice, návody)
- rozvoj dovednosti správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na probíraná témata
- při společné práci komunikování způsobem, který umožní účinnou spolupráci a dosažení společného cíle
Kompetence sociální a personální
- individuálním přístupem budování sebedůvěry žáka a pomoc jeho samostatnému rozvoji
Kompetence občanské
- seznámení žáků se základními ekologickými a enviromentálními problémy, jejich chápání jako celku
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-

schopnost poskytovat podle svých možností pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích
pochopení významu dodržování zásad zdravého životního stylu

Kompetence pracovní
- hledání způsobů, jak využívat znalostí získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj
- schopnost zacházet s některými vědeckými pomůckami (např. mikroskop), včetně udržování přístrojů a pomůcek v dobrém stavu
- dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví, rozvíjení myšlení a nacházení nových řešení
Učivo viz příloha číslo 13

5.6.4 Zeměpis
Charakteristika vzdělávacího oboru
Zeměpis ve svém obsahu navazuje na poznatky, které žák získal na 1. stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Zeměpis dále rozšiřuje poznatky žáka o své vlasti, o krajině, v níž žije, později se jeho znalosti rozšiřují o krajiny v okolí jeho vlasti a o globální informace o
Zemi. Zeměpis rozšiřuje pohled prvních ročníků na prostorovost, tak jako dějepis na časovost.
Žáci se seznamují se socioekonomickým a přírodním prostředím v celém světě. Prostředí, které lidé obývají, je na různých místech světa odlišné, s ním se
mění i zaměstnávání a obživa lidí, jejich zvyky. Člověk prostředí kolem sebe mění – např. zúrodňováním půdy či přizpůsobením krajiny svým potřebám,
současně ale zanechává svou činností i neodstranitelné škody. I když jsou lidé různých krajin odlišní, mají hodně společného. Odlišnost přitom není chyba, ale
příklad rozmanitosti života na Zemi.
Zeměpis má do značné míry integrující charakter, přesahují sem poznatky z ostatních předmětů (přírodopis, fyzika, chemie, astronomie,..), které ve
společném propojení a souvislostech tvoří obraz světa.
Při vyučování zeměpisu je kladen důraz na znázorňování prostředí kolem nás (mapou, modelem atd.) V předmětu zeměpis rozvíjejí žáci své klíčové
kompetence těmito prostředky:
Kompetence k učení
- chápání probíraných znalostí v celistvosti vyhledávání a třídění znalostí
- používání různých zdrojů informací učí se novým termínům a pojmům
Kompetence k řešení problémů
- vnímání problémů lidstva, řešení umět posuzovat z hlediska různých lidských podmínek
Kompetence komunikativní
- utváření názoru na společenské dění,
schopnost ho vyjádřit chápání potřeby vnímat odlišný názor
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Kompetence sociální a personální
- vytváření schopnosti spolupracovat i pracovat samostatně
- uvědomování si sebe v kontextu se svým okolím blízkým i vzdálenějším
Kompetence občanské
- přijetí vhodných společenských norem
- respektování odlišností lidí, vážit si vnitřních hodnot člověka
- poznání našich kulturních tradic i tradic jiných národů, pocit respektu k nim a potřebu je chránit
Kompetence pracovní
- schopnost zpracovávat a využívat své poznatky pro vytváření vlastního úsudku, pro svůj osobní rozvoj
Učivo viz příloha číslo 14

5.7 Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání v těchto povinných vzdělávacích oborech:
 Hudební výchova
 Výtvarná výchova
 Taneční průprava (7. až 10. ročník)
Vzdělávací oblast má za cíl především kultivovat emoční a rozvíjet volní složku žákovy osobnosti, podporovat rozvoj jeho tvořivosti, napomáhat mu
objevovat krásu kolem sebe. Nabízí možnost nejosobnějšího projevu, naplnit kultivovaně přirozenou potřebu se projevit. Oblast obsahuje přirozenou
terapeutickou složku v působení na harmonizaci osobnosti.
Vzdělávací cíle oblasti:
Vzděláváním v této oblasti vede škola žáky k rozvoji klíčových kompetencí těmito prostředky:
- začlenění uměleckých aktivit jako přirozené součásti celého vyučování
- rozvíjení tvořivého přístupu ke všem oblastem života
- vnímání estetiky uměleckých děl i prostředí kolem nás
- posilování sebedůvěry při veřejných vystoupeních žáků
- poznávání národní kultury a kultur jiných etnik
- rozvíjení smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, zjemnění vnímání neverbálních prostředků
- komunikace rozvíjení schopnosti spolupracovat při společných uměleckých produkcích
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5.7.1 Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího oboru
Vyučovací obor Hudební výchova je nedílnou součástí vzdělávacího procesu na waldorfské škole. Nabízí žákům stálý rozvoj individuálních hudebních
schopností vokálních, rytmických, instrumentálních i pohybových, a přispívá tak k posilování všech duševních kvalit (cítění, myšlení i vůle). Všechny získané
dovednosti žáci zapojí při společné činnosti a posilují tak svůj vztah k sobě i kolektivu.
Velký důraz je kladen na rozvoj naslouchání, výuku zpěvu a hry na některé hudební nástroje – flétny, kytary, Orffův instrumentář. Používají se dostupné
muzikoterapeutické nástroje (kantely, lyry, chroty). Smyslem hodin je působit také relaxačně (poslechová a improvizační cvičení) a zároveň terapeuticky
(sociální cvičení s různými druhy nástrojů, vícehlasy, prožití intervalů apod.) a dát pochopit žákům základní hudební zákonitosti a jejich souvislosti s živou
bytostí člověka.
Jednotlivá cvičení, písně a skladby rámcově vycházejí z náplně učiva hudební výchovy pro 9. – 10. ročník a jsou závislá na sociální i hudební úrovni všech žáků
dané třídy, stejně jako rychlost postupu úrovně hry podle metodického plánu.
Společná hra i zpěv vede k porozumění sobě i ostatním, vytváří vědomí vlastní pozice i vzájemné spolupráce a sounáležitosti. Jako harmonizační a léčebná
metoda rozšiřuje působení hudby skupinová či individuální muzikoterapie.
V prvních třech ročnících je žák prostřednictvím nápodoby veden k uchopení hudby jako celku melodického, rytmického i harmonického. Učí se vnímat a
přijímat živou hudbu jako výraz spojení se světem přírody i lidí, sluchem i duševním prožitkem ve spojení s pohybem. Hrou na tělo se aktivuje hrubá
motorika a připravuje možnost pozdější hry na nástroje. Při zpěvu ve skupině i sólo se mj. procvičuje správná výslovnost. Žáci také nápodobou přijímají
základy hry na pentatonickou flétnu (uvolněnost dechu, jemná motorika, koordinace pohybů).
V dalších ročnících jsou žáci vedeni k postupnému uvědomování si hudebních zákonitostí, které dosud pouze prožívali (základy hudební fenomenologie:
rytmus, tempo, takt, stupnice, výška a délka tónu, kánon, dvojhlas, notový zápis). Společná, skupinová i individuální práce, demonstrace pohybem či
ukázkou.
Skupinový a individuální zpěv lidových i umělých písní s doprovodem na nástroje rytmické i melodické.
Ve vyšších ročnících základní školy jsou žáci vedeni k aktivnímu provozování hudby, k aktivnímu poslechu. Seznamují se s hudebními dějinami a skladateli.
Hudební aktivity se prolínají i učivem dalších vzdělávacích oborů: Český jazyk (Správná artikulace a výslovnost při zpěvu a rytmizaci, práce s dechem, rytmus
řeči. Podpora citového i obrazného chápání obsahu textů spojením s pohybem, mimikou, gesty. Uvolnění paží a ruky. Čtení textu písní. Hudební dramatizace
vyprávění, improvizace na nástroje k pohádkám a bajkám.), Prvouka a přírodopis (Vytváření vztahu ke všemu krásnému a živému v nejbližším okolí. Rytmus
dne, týdne a roku, proměny přírody, svátky a slavnosti v písních, říkadlech a pranostikách. Písně řemeslnické a zemědělské (3. třída), písně o zvířatech, zpěv
ptáků (4. třída).), Eurytmie (Gesta hlásek při pohybovém doprovodu k písním. Prostorové formy v jednohlasu, kánonu a vícehlasu. Výška tónu, pohyb
melodie, stupnice, intervaly.), Matematika (Takt a rytmus, délka not a pomlk.), Výtvarná výchova (Jasné a tmavé tóny – počátky rozlišování výšky tónů.
Výtvarné ztvárnění barvy zvuku nástroje, rytmu a průběhu slyšené melodie), Člověk a jeho svět, Dějepis (Tance a písně dějinných epoch.), Fyzika (Učivo o
akustice), Cizí jazyky (Písně a skladby jiných národů).
Obor Hudební výchova rozvíjí klíčové kompetence žáků:
Kompetence k učení
- vede k používání základních pojmů z oblasti hudebního názvosloví
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-

seznamuje s obecně používanými termíny, znaky a symboly v oblasti hudebních výrazových prostředků
vede k samostatné práci s tónovým zápisem (lyra) a dle individuálních možností s notovým zápisem v hlasovém či instrumentálním projevu
opakováním říkadel a písní posiluje paměť

Kompetence k řešení problémů
- žák dokáže i přes těžkosti a nezdary zapojit svou vůli k samostatnému pěveckému, instrumentálnímu či pohybovému projevu vede k porovnávání
hudebních stylů a žánrů v dějinných i zeměpisných souvislostech, provokuje vytváření vlastního úsudku
Kompetence komunikativní
- důrazem na správnou artikulaci a zřetelnou výslovnost při zpěvu pomáhá srozumitelnosti mluveného projevu
pohybovým doprovodem a gesty napomáhá porozumění obsahu textu písně i hudebního sdělení
- improvizací na nástroje učí vést hudební dialog, poslechem vede ke vzájemnému naslouchání
Kompetence sociální a personální
- vyzdvihuje a rozvíjí osobní hudební schopnosti a zúročí je v širších možnostech společné práce zapojením svého hlasu či nástroje je žák veden k
respektování hudebních daností a forem
- vícehlasý zpěv či hra vede ke spolupráci a vzájemné vstřícnosti
- hudebně - terapeutické hry a činnosti posilují sociální chování a sebeovládání
Kompetence občanské
- prostřednictvím historických písní i tanců nabízí možnost pochopení proměn společenských, sociálních i právních vztahů
- aktivním prožíváním písní a zpracováním skladeb z různých kontinentů a národností vytváří pozitivní vztah ke světové kultuře
Kompetence pracovní
- písněmi řemesel a povolání vytváří základní představy o obsahu běžných i tradičních profesí
- postupným nácvikem vytváří dovednost správného držení a krátkého doprovodu na jednoduché hudební nástroje
- povzbuzuje pracovní vytrvalost, nasazení a rozvoj individuálních schopností až do závěrečného aranžmá společné písně či skladby
-

Učivo viz příloha číslo 15

5.7.2 Výtvarná výchova
Charakteristika vzdělávacího oboru
Předmět provází žáka po celou dobu studia základní i střední školy jako potřebné vyrovnávání ostatního vyučování, které klade důraz na rozum. Dítě prožívá
uměleckou činností samo sebe ve svém duševnu. Zejména ,,čistá malba‘‘ dovoluje prožitek smyslově morálních kvalit. Učitel si je vědom, že jeho hodiny
mohou pomáhat při harmonizaci vývoje dítěte.(Malba - cit, kresba - rozum, modelování - vůle).
V nižších ročnících můžeme vnímat uměleckou činnost i jako prostředníka pro propojení rozumových představ přijatých v hlavním vyučování a citového
prožitku. Dítě se tak navozenými představami celistvěji a trvaleji spojuje.
Ve vyšších ročnících, po té co se žák učil pozorně vnímat svět kolem sebe, je stále více podporován ve svébytném a kreativním projevu.
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Témata a techniky vždy nutně vycházejí ze zvláštností věku (vývojová stádia dítěte), ale i ze složení třídy a stupně její vyzrálosti. V 1. až 6. ročníku se používá
v malování technika ,,mokrá do mokrého“. Kresba se cvičí pomocí voskového pastelu, volně či podle učitelovy předlohy na tabuli. Od 4. ročníku přistupuje
rovnoměrně zastoupeno i modelování (vosk, hlína). Od 5., 6. ročníku dochází více k postupnému osvobozování od témat hlavního vyučování, i když je třeba
je stále mít na zřeteli. Krizi výtvarného projevu, která přichází s rozvojem rozumové složky zhruba od 7. ročníku, se snažíme překlenout pomocí dynamického
kreslení a forem. Puberta přináší i odklon od tekuté barevnosti k suché černobílé kresbě, odklon od fantazie a ideálu k realitě. V nejvyšších ročnících se žáci k
barvě vracejí, tentokrát vědomě a se svobodnou kreativitou.
Součástí kresby je i kreslení forem (viz. Rozšiřující oblast – Kreslení forem).
Ve výtvarné výchově děti dotváří průběžný život školy přípravou pozvánek, kulis, plakátů, masek, oznámení atd.
Základní odlišností metodiky waldorfského malování je prvotní prožitek smyslově-morální kvality barvy. Uchopení základního vyjadřovacího jazyka barvou.
Teprve poté může být barva spojována s formou. Dostatečný prožitek osamocené barvy a nepospíchání na pevné tvarování umožní ve vyšších ročnících
jistější a sebevědomější projev v samostatném uměleckém tvoření.
V nižších ročnících učitel slovně postup krokuje a doplňuje ukázkou. Barvy jsou voleny na základě společného hledání a rozhovoru. Starší žáci se „učí vidět“ a
pozorovat pomocí modelů a předloh. Nejstarší žáci jsou podněcováni k svobodnému a uměleckému přepisu skutečnosti a objevování sebe sama. Dostávají
příležitost k experimentování. Používají různé formáty kreslícího kartonu a kombinují materiál.
Zejména v nižších ročnících spolupracuje úzce učitel výtvarné výchovy s vyučujícím epochového vyučování a dotváří umělecky obsah jeho hodin. Naopak
těžiště tematické kresby je často přímo v epoše. Ve vyšších ročnících je možná i spolupráce s ostatními uměleckými předměty (hudební výchova, tvořivá
dramatika, tanec, eurytmie a. j.)
Obor Výtvarná výchova rozvíjí klíčové kompetence žáků těmito strategiemi:
Kompetence k učení
- častým opakováním a cvičením motorických dovedností (kresba, malba, modelování) se zvyšuje jistota provedení.
- obohacování představy získané v naukových předmětech o smyslový prožitek a přispívání k jejich lepšímu zapamatování, prožívání a
ztvárňování kvality protipólných pojmů.
- spojení spolupráce ruky a oka, zlepšování prostorové orientace a odhadu
Kompetence k řešení problémů
- rozvoj schopnosti svobodně uměleckou cestou přistoupit k řešení zadaného tématu sledováním práce spolužáků a shledávání, že možnosti řešení
mohou být různé
Kompetence komunikativní
-

rozšiřuje slovní zásobu o odborné pojmy
cílené učení vyjádřit slovy svůj prožitek a cíl svého snažení, zároveň se učení í srozumitelně popsat viděné
pochopení, že i umělecká práce může být možností mimoslovního dorozumění a má všeobecnou platnost

Kompetence sociální a personální
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-

rozvíjení spolupráce při společné přípravě a úklidu materiálu
úspěchy v tvořivosti posilují sebevědomí i jinak méně schopných žáků
posilování etického cítění

Kompetence občanské
- kultivace vlastního vkusu a jeho obhajoba
- uznávání cizího tvůrčího snažení respekt k němu
Kompetence pracovní
- vytváření pozitivního vztahu k uměleckým a manuálním činnostem
- schopnost pracovat na základě slovního návodu a předvedené ukázky
- dodržování zásady bezpečnosti při práci, používání ochranného oděvu
- schopnost přiměřené pracovní výdrže při samostatné tvůrčí práci
- schopnost posuzovat vlastní výsledek práce a porovnat s prací ostatních

Učivo viz příloha číslo 16

5.7.3 Taneční průprava
Charakteristika vzdělávacího oboru
Obor je určen dospívajícím žákům, kteří jsou v období výrazných změn tělesných proporcí a díky tomu zhoršené kultivace pohybu. Pomáhá překlenovat
dosud nevyřešené a často vyhrocené vztahy mezi dívkami a chlapci. Předmět staví na přirozeném vztahu žáků k rytmu hudby a jejich potřebě ho pohybem
vyjádřit. Obor zároveň nabízí nenásilnou cestou praktická cvičení společenského chování. Pomáhá žákům, kteří by se pro své postižení netroufli zúčastňovat
mimoškolních tanečních hodin, k snadnější společenské integraci.
Žák se snaží sladit svůj projev se skupinou, předmět napomáhá zvládání vlastního chování, přirozenou cestou vede k utváření dobrých mezilidských vztahů,
jsou podporovány základní dovednosti pro spolupráci. Obor má rehabilitační a relaxační charakter. Svým zaměřením přispívá k obohacení zájmů a tím i
k předcházení sociálně patologických jevů.
Obor je blízký všem uměleckým oborům, především hudební výchově. Úzce může spolupracovat s tvořivou dramatikou na společném veřejném vystoupení.
Je vhodné doplňovat na základě domluvy odborných učitelů i naukové předměty jako dějepis, estetiku, literaturu, stať dějiny hudby nebo Výchovu k
občanství (společenské chování).
Žáci pracují na základě předvedení a poslechu hudby. Tanci předchází rozcvičení a základní pohybová průprava. Při práci ve dvojicích a skupinách jsou
podporováni k pohybovému souznění, rozeznávání rytmu, taktu a melodie. Na závěr mohou být zařazena vedená relaxační cvičení. Je vyžadován volný oděv a
cvičky.
Obor kultivuje pohyb a estetické vnímání, podporuje koordinaci horních a dolních končetin a cvičí prostorovou orientaci. V neposlední řadě přispívá přirozenou
cestou ke zlepšení fyzické kondice. Pohybová cvičení vhodně doplňují převážně sezení při naukových předmětech. Je rozvíjeno rytmické a hudební cítění.
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Změny vedou k pružnějšímu reagování a zlepšení bdělosti žáků. Při souznění s hudbou žáci vzájemně přirozeněji mimoslovně reagují, jsou uvolněnější a
mohou přijímat základy společenského vystupování.
Vyučovací obor využívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků těchto strategií:
Kompetence k učení
- vedení k souznění s rytmem i společenstvím spolužáků, posilování vůle
- cvičení prostorové a hudební paměti, odhadu vzdálenosti a času, uchopení základní choreografické struktury
nutnost spolupráce rozumové, pocitové i volní část člověka
- sledování vztahu mezi častým opakováním a úspěšností, opakováním odstraňování chyby
Kompetence k řešení problémů
- cvičení pružné reakce, akceschopnosti, potřeba být bdělý a vnímat změny ve svém okolí poznávat chybu jako samozřejmou součást práce
Kompetence komunikativní
- rozšiřování slovní zásoby o odborné pojmy
- cvičení v mimoslovní komunikaci cíleném domlouvání na příštím postupu ve dvojici a ve skupině
Kompetence sociální a personální
- náměty k obohacení osobního života
- cvičení sociálnosti a empatie
- podpora růstu sebevědomí, větší odolnosti vůči trémě při veřejných vystoupeních rozvoj hudebnosti a senzibility, vnímání sebe sama
Kompetence občanské
- sžívání se se skupinou, společné vystoupení vede k prožitku spoluzodpovědnosti dodržování společných pravidel, k lepší souhře
Kompetence pracovní
- cvičení vytrvalosti, dodržování pravidel a vůle
- dodržování bezpečnostních pravidel, užívání vhodného oděvu a obuvi
- učení se souhře
- posilování hrubé motoriky a kultivace pohybu
- posilování prostorové orientace
Učivo viz příloha číslo 17

5.8 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v těchto povinných vyučovacích oborech:
 Tělesná výchova (1.- 10.ročník)
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Výchova ke zdraví (1.- 10.ročník)

Jako podpůrný prostředek pro výuku témat této vzdělávací oblasti slouží v průběhu 1.- 10.ročníku částečně vyučovací předmět Eurytmie.
Výstupy z oboru výchova ke zdraví jsou integrovány do ostatních předmětů – viz příloha.
5.8.1 Tělesná výchova
Charakteristika vzdělávacího oboru
Předmět je vyučován v tělocvičně, ale může probíhat i na hřišti, v přírodě, v bazénu, na horách – lyžování, na sportovním stadionu ( Podle momentálních
podmínek školy a zájmu žáků je možno realizovat turistiku a pobyt v přírodě, plavání, bruslení apod.).
Vzdělávací předmět tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních
pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové
vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své
zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním
vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků.
Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově,
případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby
preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou
kontraindikací jejich oslabení.
Prohloubit zážitek prostoru a kultivovat rovnováhy je základem pro cvičebně terapeutický aspekt této formy pohybu.
1. – 2. ročník. Z obrazů vyprávění se dítě učí vklouznout do všech možných rolí. Kromě toho se sbližuje s mnohými tělesnými dovednostmi.
3. ročník. Podstatným rysem žáků v tomto věku stupně je lehkost. Zdůrazňujeme „my“. Ještě nepracujeme individuálně na určitém cvičení. Citové a fantazijní
vztahy propojují fantazii se skutečností. Volní síly žáků skze systém gymnastických cvičení rozvíjí Bothmerova gymnastika. Jedná se o formu gymnastických cvičení,
kterými dítě může vědomě uchopit síly myšlení, citu, vůle a já v pohybové formě, vědomě spojit tělesno s vůlí.
4. ročník. Od „my“ přecházíme k „já“. Žák se nejlépe cítí při volné honičce. Z toho vycházíme a opatrně je vedeme k stále více individuálnímu cvičení. Rytmicky
vyslovovaná řeč hraje opět důležitou, harmonizující roli. Pohybu se musí účastnit celé tělo žáka.
5. ročník. Žáci ještě nemohou pojmově uchopit prostor. Ten jim však nabízí možnost, aby vytvářeli a rozvíjeli své síly. Žák se chce pohybovat. Ne příliš rychle, ne
příliš pomalu. Žák má výslovný vztah ke krouživým pohybům. Připravuje se k účasti na olympijských hrách waldorfských škol v duchu starověkých řeckých tradic.
6. ročník. Právě probíhající činnost pohlavních žláz vede ke stále silnější diferenciaci pohlaví a k přímé souvislosti mezi pohybovým nasazením a svalovým růstem.
Napětí a uvolnění stojí uprostřed jako základní prvek svalové dynamiky. Toto lze prožít zvláště při uvolněném běhu. Těžištěm pro všechny disciplíny jsou: obratnost
(jako optimální souhra všech svalových skupin) a odvaha. Počátek systematického vzdělávání v lehké atletice a cvičení na nářadí.
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7. ročník. Žáci prožívají práci šlach: pružnost a napětí. Skákání, komíhání a pérování vede k věkově specifickým pohybovým zkušenostem. Úlohou žáků je učit se
pohybovat přirozeně a obratně. Vhodná jsou artistická cvičení.
8. ročník. Mladý člověk již zcela „sestoupil na zem“. Tíha a pevnost určují jeho tělesnou zkušenost. Chlapec se musí učit překonávat tíhu individuálním silovým
nasazením, dívka spíše bojuje s masou, kterou je nutné formovat. Pomocí dobře vybraných cvičení musíme žáky nechat, aby učinili zkušenost s mechanickým
prvkem kloubových kostí. Abstraktní pohyb či spontánní pohybové impulsy podporují vznikající vědomí vlastní osobnosti. Držení těla a jeho vzpřímenost dodávají
žákům první jistou oporu.
9. -10. ročník, Probuzení duševní sféry vystupuje jako individuálně existenční zkušenost žáků; působení duševních sil mají žáci objevit také v pohybu. V popředí
stojí vůle. Překonávání mrtvých bodů či pohyby výbušného rázu, které vznikly z klidu (vrh koulí), vedou bezprostředně k prožitku vlastní vůle. U chlapců: zdůraznění
síly; u dívek: utváření formy.
Tento předmět je v 1. – 10. ročníku vyučován v rozsahu 2 hodiny tělesné výchovy týdně, ve 4. až 6. ročníku jsou ještě samostatné hodiny Bothmerovy gymnastiky.
Hodin se zúčastňují hoši i dívky společně.
Rozvíjení kompetencí:
Kompetence k učení
- Žáka vedeme k samostatnosti, aby byl schopen získané dovednosti kriticky posuzovat a najít v nich smysl pro využití v budoucnosti.
- Žáka vedeme k tomu, aby si uměl rozvrhnout, jak by mohl své učení zdokonalit.
- Žáka vedeme k sebehodnocení.
Kompetence k řešení problémů
- Žáka vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.
- Během vyučování žáka zapojujeme do řešení problémových situací a sám si může vyzkoušet řešení: např. vedoucí skupiny, rozhodčí, apod.
Kompetence komunikativní
- Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu.
- Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.
- Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami.
Kompetence sociální a personální
- Sociální schopnosti rozvíjíme v průběhu všech aktivit.
- Ve vyučování žáci spolupracují ve skupinách a vzájemně si pomáhají.
- Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se mohou sami podílet.
- Žáky vedeme k sebeovládání při jednání s učiteli, žáky i jinými účastníky vyučování v různých situacích.
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Kompetence občanské
- Žáci si společně uvědomují nutnost ustanovení pravidel chování.
- Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů druhých lidí.
- Žáky vedeme k pomoci druhému člověku a ke sportovním aktivitám.
- Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby.
Kompetence pracovní
- Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci.
- Individuálním přístupem a spoluprací s rodiči pomáháme žákům při profesní orientaci.
Učivo viz příloha číslo 18

5.8.2 Výchova ke zdraví
Charakteristika vzdělávacího oboru
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni a prostupuje vyučováním několika oborů a předmětů na 2.
stupni (Biologie člověka, Chemie, Výchova k občanství, Tělesná výchova, Ruční práce, Řemeslné praxe, Tvořivá dramatika, Informační a komunikační
technologie). Žáci si systematizují informace související s jejich zdravím a jeho preventivní ochranou. Jsou vedeni k zájmu o své zdraví a k jeho posilování,
upevňují si hygienické, stravovací, pracovně bezpečnostní návyky. Rozvíjejí své sociální a komunikační dovednosti, ujasňují si negativní působení škodlivých
látek (drogy, alkohol) na jejich zdraví, dále si též ujasňují nebezpečí nezodpovědné komunikace prostřednictvím sociáních sítí, mobilních technologií apod. a
tříbí svůj postoj k této problematice. Učí se reagovat v situacích ohrožujících zdraví a život.
Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáka:
Kompetence k učení
- schopnost vyhledávat potřebné informace a používat je v praktickém životě
- porozumění pojmům, souvislostem v dané oblasti
Kompetence k řešení problémů
- vědomí problémové situace, identifikace problému a schopnost hledat nejlepší řešení vědomí nutnosti být zodpovědný za svá rozhodnutí
- při řešení problému být vytrvalý
- schopnost požádat o účinnou pomoc
Kompetence komunikativní
- schopnost se srozumitelně vyjádřit i rozumět
druhému
- vést dialog
- schopnost využít tištěných informací
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Kompetence sociální a personální
- uvědomovat si potřebu dobrých lidských vztahů
- vědomí nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby
- vnímání potřeb druhých
- schopnost rozeznat nevhodné a rizikové chování, schopnost tomu čelit
Kompetence občanské
- schopnost využít své vědomosti o ochraně zdraví v praxi
- zvládnutí základní komunikace s úřady a centry odborné pomoci
- schopnost správně se zachovat v krizových situacích
Kompetence pracovní
- dodržování pravidel bezpečnosti při práci
- využívání získaných znalostí k reálnému odhadu vlastních možností při volbě povolání
Učivo viz příloha číslo 19

5.9 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v povinných vzdělávacích oborech
Pracovní vyučování (1. – 10. ročník) Řemeslné praxe (9. – 10. ročník)
Jako podpůrný prostředek pro výuku témat této vzdělávací oblasti slouží v průběhu 1. - 2. ročníku částečně vyučovací předmět Kreslení forem.
Řemeslné praxe zahrnují základy praktického cvičení a základy technologií v oborech:
 Práce s dřevem
 Práce s textilním materiálem
 Keramické práce
 Základy kovářství a kovotepectví (doplňkově)
 Zemědělské a domácí práce (doplňkově)
Výchovné a vzdělávací cíle oblasti
Vzdělávání a výchova v těchto oborech vede k rozvoji klíčových kompetencí s těmito cíli:
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků
- užívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
- rozvíjení volních i charakterových vlastností
- rozvíjení sebedůvěry ve vlastní schopnosti
- porozumění pojmům, návodům a orientace v jednoduché technické dokumentaci
- zvládnutí pracovních postupů a schopnost řešit různé praktické úlohy a situace
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orientace v různých oborech lidské práce, osvojení různých poznatků důležitých pro budoucí volbu studia a profese
chápání práce jako příležitosti pro seberealizaci, autentické a objektivní poznávání světa
odpovědný postoj k hodnotám ve vztahu k práci člověka, pracovní technice a k životnímu prostředí
dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek při práci

5.9.1 Pracovní vyučování
Charakteristika vzdělávacího oboru
Smyslem pracovního vyučování je zažívat cenu lidské práce a spolupráce a vytváření úcty k ní. Žák je veden tak, aby se snažil vytvořit smysluplný produkt, který
je využitelný v praxi, a je řemeslně i umělecky krásný. Na dosažení tohoto cíle dítě vynakládá velké úsilí, což rozvíjí jeho vůli. Systematické rozvíjení motoriky má
příznivý vliv i na duševní rozvoj dítěte. Zároveň se žák učí správně postupovat (a tím i chápat procesy kolem sebe), znát a respektovat materiál, být samostatný a
tvořivý, ale dokázat i spolupracovat, při práci dbát na bezpečnost a hygienu svou i druhých.
Hlavním cílem je vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků.
Všechny rukodělné činnosti jsou určeny pro obě pohlaví.
Vedle hlavních obsahů učiva v jednotlivých ročnících se žáci učí podle možností školy pracovat na zahradě, pomáhat při domácích kuchyňských pracech apod.
V 1. až 4. ročníku se žáci postupně seznamují s různými materiály. Učí se systematicky pracovat, postupovat podle návodu učitele, osvojují si postupně základy
ručních prací – pletení, háčkování, tkaní, šití. Učí se pracovat přesně, pečlivě, čistě, ale zároveň zapojovat vlastní tvořivost a fantazii. Jsou vedeni k udržování
pořádku na pracovním místě, k úklidu po práci, ke správnému používání nářadí a pomůcek, k šetření materiálem. Důraz je kladen i na dodržování zásad hygieny
a dodržování bezpečných postupů při práci. Žáci si zvykají, za pomoci učitele, svou práci druhým předvést, popsat a zhodnotit. Děti si své výtvory buď odnášejí
domů jako dárky pro své nejbližší nebo jimi prezentují svou píli a již dosaženou zručnost na bazarech při školních slavnostech a jiných akcích.
Od 5. ročníku žákům navíc přibývají hodiny pracovního vyučování v keramické a truhlářské dílně. Zde se pod vedením odborných učitelů učí poznávat dřevo a
keramickou hlínu. S těmito materiály se postupně učí pracovat, používají různé nástroje. Snaží se vytvořit krásné a praktické výrobky. Pracovní vyučování
poskytuje mnoho příležitostí pro využití a prohlubování témat epochového vyučování (český jazyk – čtení pracovních návodů, sloh – postup práce, matematika –
měření, vážení, objemy, využití početních operací při platebním styku, dějepis – výrobky různých kultur, přírodopis – modelování a vytváření různých zvířat a
rostlin, práce s přírodními materiály, fyzika – využití fyzikálních zákonů při práci s materiály, pomůckami a nářadím, chemie – složení a vzájemné reakce látek,
práce s chemickými látkami při domácích pracích atd.), je vhodné spolupracovat s učiteli dalších předmětů (např. tvořivá dramatika – výroba loutek, kostýmů,
kulis).
V průběhu všech ročníků je část hodin pracovního vyučování věnována práci na zahradě, přípravě jednoduchých pokrmů, stolování a dalším domácím
činnostem.
V 9. a 10. ročníku přibývá k průběžným hodinám ručních prací pro žáky s LMP ještě tzv. řemeslná praxe.
Řemeslné praxe jsou organizovány v 9. a 10. ročníku jako týdenní nebo čtrnáctidenní souvislé epochy, jimiž procházejí všichni žáci, chlapci i dívky. Otevírá se jim
tak možnost nahlédnout do několika oborů lidské činnosti a lépe tak zhodnotit své předpoklady a zájem při volbě dalšího studia a později i profesního zaměření.
Žáci jsou děleni na menší pracovní skupiny, při jejichž vytváření je přihlédnuto k různé úrovni manuálních schopností a zkušeností. Důraz je kladen jak na
praktické činnosti, které tvoří podstatnou složku výuky, tak na vyčlenění teoretických hodin výuky o materiálech a technologii. Teoretická výuka probíhá
společně formou výkladu vyučujícího, diskusí žáků s vyučujícím na dané téma a praktickými ukázkami technologických postupů. Vše směřuje ke konkrétně
řešeným praktickým tématům. Žáci dostávají v případě nutnosti vedle výkladu a názorné ukázky rovněž individuální pomoc.
Kolektiv je veden jako společenství samostatně se projevujících osobností s důrazem na vzájemnou spolupráci a respektování jedinečnosti každého žáka. Témata
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práce jsou volena principem spolupráce žáka a vyučujícího. Bývá přihlédnuto na řemeslnou obtížnost, která má zvyšující se tendenci. Žáci jsou nuceni řešit práci
na výrobku jako na celku, od návrhu po konečnou úpravu povrchu. Kolektivně je spolupracováno na tématech vycházejících z potřeb školy. Respektováno je
osobní řešení zpracovávaných témat, zvláště při umělecko-řemeslných činnostech.
V rámci řemeslných praxí rozvíjejí žáci své klíčové kompetence těmito způsoby:
Kompetence k učení
- využití vhodných naučených metod
- plánování činností s materiálem k úspěšnému zhotovení výrobku
- práce se speciálními pomůckami a nářadím
- poznávání pokroků a problémů
- používání odborných pojmů
- poznávání vlastností materiálů a jejich využití v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů
- řešení situací spojených s prací na výrobku, ověřování správnosti
řešení
- využívání již zaběhnutých postupů při nových zadáních
- cvičení vůle překonávat překážky
- být schopen reagovat v případě nebezpečí
- orientace v okruhu oborů lidských činností jako možnosti pro příští studijní a profesní zaměření
Kompetence komunikativní
- využívání odborných pojmů z okruhu prováděných prací
- schopnost vyjádřit a obhájit svůj názor v pracovní komunikaci
Kompetence sociální a personální
- posilování sebevědomí poznáváním svých schopností v různých oborech
- respektování pravidel práce v týmu
- vlastní pracovní nasazení ovlivňuje kvalitu společné práce
- upevňování dobrých mezilidských vztahů
- posilování sebeovládání, ohleduplnosti při práci
Kompetence občanské
- ochrana svého zdraví i zdraví svých spolupracovníků
- chápání nutnosti šetrného využívání surovinových zdrojů při různých činnostech člověka
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Kompetence pracovní
- zvládání základních pracovních dovedností a postupů daných řemeslných oborů
- správné a bezpečné využívání nástrojů a materiálů
- rozšiřování komunikačních schopností při kolektivní práci vytváření pozitivního vztahu k manuálním činnostem
- dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví
- práce podle daného postupu
- posilování pracovní výdrže a koncentrace při práci
- utváření konkrétních představ o pracovních činnostech, posuzování výsledků práce
Učivo viz příloha číslo 20

5.10 Rozšiřující oblast
Rozšiřující oblast zahrnuje předměty, které jsou specifické pro waldorfské školy. Tyto předměty velmi účinným způsobem prohlubují a rozšiřují
dovednosti získávané v dalších běžných předmětech.
5.10.1. Eurytmie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Eurytmie je původem slovo z řečtiny. Spojuje v sobě dva významy „eu“, tj. krásný (ve smyslu harmonický) a rytmus. Eurytmie je umělecká pohybová
výchova, která harmonickým způsobem oslovuje a rozvíjí všechny složky lidské bytosti. Vede k celistvému rozvoji člověka bez ohledu na věk. Je
nedílnou součástí výuky a výchovy na všech stupních waldorfské školy.
Eurytmie probouzí v žácích schopnost uvědomovat si vnitřní a vnější prostor. Postupným nácvikem vědomého pohybu, který vychází z vnitřního
prožitku, se podporuje schopnost nejen ovládat své tělo, ale i spolupracovat s ostatními žáky v budování společného sociálního prostoru. U žáků s
handicapem přitom nejde o dokonalost a přesnost pohybu, ale hlavní důraz je kladen na prožitek. Eurytmie bývá charakterizována jako „viditelná
řeč“, „viditelný zpěv“, v řadě prvků je to i prostorová dynamická geometrie. Pracuje s jednotlivými prvky řeči (hlásky, slovní druhy, rytmus, rým atd.) a
hudby (tóny, intervaly, tónová výška, rytmus, takt apod.), vyjadřuje je gesty a pohybovými prostorovými formami. Hudební i slovní doprovod je vždy
živý, nikoli reprodukovaný.
Pedagogická eurytmie je jedním z nejúčinnějších nástrojů waldorfské pedagogiky. Všechny složky bytosti žáka se umělecky utvářenou aktivitou
uvádějí v činnost. Eurytmie tak staví do správného vzájemného poměru intelekt, cítění i vůli. Zároveň rozvíjí pohyblivější svět představ, takže dítě
potom ve škole lépe chápe učební látku. Eurytmie dává v prožitku konání podněty pro další rozvoj vůle. Vůle, která dnes mladým lidem v životě tolik
chybí, se stává nenahraditelnou pro sociální život. Náplň hodin eurytmie je pokud možno co nejtěsněji spjata s děním v ostatním vyučování., zejména
s látkou, která je dětem předkládána v rámci tzv. epochového vyučování. Důležitými hledisky k utváření výuky je i věk a stupeň duševního vývoje žáků,
roční období, i celková nálada třídy. Učitel vychází z konkrétních individuálních potřeb žáků i celého třídního kolektivu. Výuka eurytmie podporuje
vzdělávání žáků z hlediska zdravotního, uměleckého i sociálního.
Aspekt zdravotní:
Životní styl mládeže směřující k pasivitě (TV, počítačové hry) vyvažuje eurytmie snahou o vědomou prožitou tělesnou a duševní aktivitu. Dnešní člověk
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sepětí s přírodou vnímá minimálně a jeho duševní i tělesné zdraví tím trpí. Eurytmie zprostředkovává žákům zážitek zdravého životního rytmu. Jde o
hledání harmonie, o vyrovnání protikladů. Pohyb je vždy střídán zklidněním, zvuk tichem. Mnohá cvičení, kterých využívá pedagogická eurytmie, mají
povahu cvičení duševní hygieny. Také se pracuje s cviky posilujícími správné držení těla, cviky na celkové zklidnění nebo naopak povzbuzení. Zlepšuje
koncentraci, orientaci v prostoru i v různých situacích, šikovnost, jemnou motoriku, postřeh apod. Oproti tělesné výchově jde ovšem vždy o pohyb
oduševnělý, plně prožitý, umělecky utvářený, který propojuje tělesnou a duševní stránku, zatímco tělesná výchova rozvíjí především fyzickou
zdatnost.
Aspekt umělecký:
Eurytmie je uměním, v němž se celé lidské tělo stává nástrojem. Žáci tak mají možnost zažít slovesnou i hudební uměleckou formu v celém svém těle.
Jde o hlubší zážitek, než pouze smyslový. Žáci se postupně učí naslouchat, ale i aktivně uchopovat slovesná a hudební díla. Prohlubuje se jejich vztah k
hudbě, ale i k řeči (zpočátku mateřské, později se mohou používat i cizojazyčné básně). Nejdříve se formou hry učí používat základní prvky hudební
(takt, rytmus, melodie - tóny, intervaly atd.) a slovesné (hlásky, rytmus, rým, gramatické prvky atd.). Na druhém stupni se na základě osvojených
dovedností buduje schopnost vlastního uměleckého výrazu.
Aspekt sociální:
Eurytmie v žácích vychovává úctu a porozumění pro sebe sama, probouzí cit pro spolupráci v celku a nechává v dětech vyrůstat zážitek samostatné
živé bytosti jako plnohodnotné součásti tohoto celku. Probouzí zdravé sebevědomí, z něhož pramení vřelý vztah k sobě i k okolí. V eurytmii se pracuje
na vytváření sociálních vztahů procvičováním principiálních vztahových forem (cvičení "Já a Ty", "Hledáme se", "Chceme hledat, poznávat se" apod.).
Taková cvičení posilují jedince a zároveň ozdravují a stmelují třídní kolektiv.
1.období
Obsah vyučování je postaven na pohádkových motivech a využívá přirozené dětské vlastnosti – nápodoby. Pracuje se s pohádkami ve verších,
básněmi pro děti, lidovými písničkami, veršovanými bajkami, s tématem Stvoření světa. Budují se formy jako kruh, čtverec, trojúhelník, lemniscata.
Důležitým úkolem je formou hry děti naučit naslouchat, rozlišovat mezi pohybem a klidem, vštípit jim základní disciplínu.
2.období
Náplnímohou být např. témata z mytologie, zpracovány jsou texty ze starých kultur. Žáci objevují geometrii vlastní postavy – pentagram. Geometrické
formy se posunují v prostoru. Prostorové formy jsou nově prováděny frontálně. Přicházejí složitější cvičení obratnosti a koncentrace.
3.období
Napomáhá v prohlubování citu pro český jazyk. Náplň tvoří např. hlásková eurytmie – abeceda, dramatické básně, cvičení lidských duševních nálad
(smutek, radost, vážnost, veselost). Složitější geometrické formy a hlásková i hudební cvičení vyžadují od žáků větší soustředěnost a spolupráci.
Vyučovací předmět Eurytmie přispívá k naplňování klíčových kompetencí těmito prostředky:

Kompetence k učení
- využívání naučených metod práce s učebními pomůckami
- poznání vlastních pokroků a uvědomění si svých problémů
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-

chápání a používání základních pojmů

Kompetence k řešení problémů
- vnímání problémových situací a hledání nejvhodnějšího způsobu řešení
Kompetence komunikativní
- porozumění obsahu sdělení a přiměřená reakce na něj
- porozumění užívaným obrazovým materiálům
- zvládnutí jednoduché formy pohybové komunikace
- využívání svých dovedností ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
- posilování sebevědomí žáka
- respektování pravidel práce v týmu a vlastní činností ovlivnění kvality
- společné práce, navazování a udržování vztahů s vrstevníky
- posilování sociálního chování a sebeovládání, vnímavost k druhým
Kompetence občanské
- ochrana zdraví nošením správné obuvi
- vedení k vnímavému a úctyplnému vztahu k živé i neživé přírodě a jejím rytmům – jako základu pro podílení se na ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
- rozšiřování komunikačních schopností
- komunikace prostřednictvím prožitého pohybu a gest
- dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
- rozvoj schopnosti pracovní výdrže a koncentrace na pracovní výkon
- využívání získaných znalostí a dovedností k plnohodnotnému uplatnění při nácviku vystoupení
Eurytmie je integrovaným vyučovacím předmětem, který působí podpůrně ve více vzdělávacích oborech a vzdělávacích oblastech:
Český jazyk - jazykový rozvoj žáků s LMP probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Eurytmie napomáhá především rozvoji smyslového
a citového vnímání jazyka. Tím výrazně přispívá ke zlepšování řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání, k rozvíjení
pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, a v neposlední řadě i k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a k zájmu o literaturu
Matematika – rytmickými a symetrickými cvičeními, utvářením různých geometrických tvarů a forem a pohybovým ztvárňováním číselných řad
Eurytmie velmi přispívá k rozvoji matematického chápání a prostorového vnímání
Informační a komunikační technologie - rozvíjením základů sociální komunikace vytváří Eurytmie předpoklady pro pochopení způsobů
komunikace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
Člověk a zdraví – spolu s Tělesnou výchovou vede Eurytmie k postupnému rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností žáků,
intenzivním vnímáním pohybu výrazně napomáhá přechodu od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové
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seberealizaci
Výchova ke zdraví - Eurytmie přispívá rozvíjením sociálních dovedností, schopností komunikace, sebepoznáním žáka
Člověk a společnost – ztvárňováním děl evropské i světové poezie přispívá Eurytmie k rozvíjení multikulturního chápání světa, prací s historickou
poezií od středověku až po současnost pak přispívá k lepšímu poznání kulturní historie lidstva
Výchova k občanství - Eurytmie formuje osobnost žáka jak po stránce citové a volní, tak zvyšováním schopností sociální komunikace ve skupině, čímž
výrazně napomáhá tomu, aby jejich budoucí začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější
Učivo viz příloha číslo 21

5.10.2 Kreslení forem
Charakteristika předmětu
Ve waldorfských školách je zařazován předmět kreslení forem, ve kterém žák pracuje s linií. Cílem této specifické činnosti je smyslově pohybový prožitek
vedoucí k rozvoji motoriky, smyslu pro tvar, prostorového vnímání a představivosti, k rozvoji myšlení a logického uvažování, koncentrace. Kreslení forem pro
jeho všestranně harmonizující a podněcující působení lze zařadit a propojit s více vyučovacími oblastmi.
V 1. období lze činnost úspěšně využít pro rozvoj motorických dovedností jako předstupeň výuky psaní a pro rozvoj představivosti a logického myšlení v
matematice, zejména pro příští schopnosti v oblasti geometrie a práce s prostorem (vpravo, vlevo, uvnitř, vně, zrcadlení, hledání rovnováhy). Myšlení je
rozvíjeno cvičením pohyblivosti představ, aniž by se zatěžovalo předčasně intelektualizací. Ve 3. ročníku v souvislosti s vývojem dítěte pomáhá kreslení forem
překlenout období, ve kterém dítě hledá novou rovnováhu mezi vlastní osobou a svým okolím (trojstranná symetrie, dovnitř – ven, okolí formy).
Ve 2. období se dítě zabývá především proměnami forem, přidávají se znázornění forem v předozadním zobrazení (uzle, proplétané formy – např. v
souvislosti s dějepisným vyprávěním).
Ve 3. období v nastalém období puberty žák prochází kreslením forem světem polarit, linie se stává hranicí světla a stínu (světlo – temnota, výška – hloubka,
uvolnění – zhuštění, lehkost – tíha atd.) Rozvíjeny jsou prostorové formy z 2. období. Formy musí zachovávat svou dynamiku a pohyb a zároveň neztratit svůj
zákonitý řád. Kromě zmíněného působení se tak kreslení forem stává harmonizujícím činitelem pro dítě, které v tomto období svůj vnitřní řád intenzivně hledá.
Kreslení forem je tak využíváno k nastolení vnitřní rovnováhy a dále jako cvičení sociální a komunikační (forma a okolí, proměna formy – nové souvislosti a
významy, forma – znak a symbol, prolínání - komunikace forem). V 9. a 10. ročníku lze zkušenost z minulých let uplatnit inspiračně pro vlastní tvorbu a
zpracování v materiálech (textil, keramika, kov, dřevo).
Kreslení forem je integrovaným vyučovacím předmětem, který působí podpůrně ve více vzdělávacích oborech a vzdělávacích oblastech:
Český jazyk - v průběhu 1. - 2. ročníku pomáhá účinně rozvoji psychomotorických schopností a dovedností žáků jako příprava na psaní a prostředek k
průběžnému zlepšování těchto dovedností. Symetrické formy pomáhají předcházet dyslektickým obtížím žáků (pravo - levo, nahoře – dole).
Matematika – průběžně velmi přispívá k rozvoji matematického chápání a prostorového vnímání, aktivního uchopení geometrických obrazců pomocí
uměleckého ztvárnění v rámci „geometrie volné ruky“.
Člověk a svět práce – s louží zejména k rozvíjení jemné motoriky jako předpokladu pro dobré zvládání různých pracovních činností. Dále také k rozvíjení
chápání symetrie a znázornění různých prostorových vztahů jako předpokladu pro dobré porozumění technické dokumentaci a technickým výkresům.
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Informační a komunikační technologie – v rámci vyučovacích hodin předmětu Informační a komunikační technologie v průběhu 6. ročníku je rozvíjeno
zejména logické myšlení, představivost a myšlení v neustrnulé podobě. Žák zároveň vnímá a ztvárňuje komunikaci vnějšího a vnitřního prostoru obrazu.
Znázorňováním různých forem používaných ve starověkých kulturách může vnímat formu jako symbol, znak, východisko určitého typu lidské
komunikace.
V 1. a 2. ročníku je Kreslení forem realizováno v epochovém vyučování jako samostatný vyučovací předmět. Ve 3. - 10. ročníku je Kreslení forem zařazováno
vhodně do jiných vyučovacích předmětů, zejména do Výtvarné výchovy.
Učivo viz příloha číslo 22

6. Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Komunikační a slohová výchova 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty
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Očekávané výstupy 2. období
žák
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy
ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo
- tvoří otázky a odpovídá na ně

Jazyková výchova 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
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Očekávané výstupy 2. období

žák
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
- určuje samohlásky a souhlásky
- seřadí slova podle abecedy
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

Literární výchova 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
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ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše
- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

Komunikační a slohová výchova 2. stupeň
žák
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

Jazyková výchova 2. stupeň
žák
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem

Literární výchova 2. stupeň
žák
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
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ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
- má pozitivní vztah k literatuře

CIZÍ JAZYK
Řečové dovednosti 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka

Poslech s porozuměním 1. stupeň
Očekávané výstupy 2. období
žák
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

Mluvení 1. stupeň
Očekávané výstupy 2. období
žák
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
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CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)

Čtení s porozuměním 1. stupeň
Očekávané výstupy 2. období
žák
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

Psaní 1. stupeň
Očekávané výstupy 2. období
žák
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka

Poslech s porozuměním 2. stupeň
žák
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

Mluvení 2. stupeň
žák
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

Čtení s porozuměním 2. stupeň
žák
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

Psaní 2. stupeň
žák
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Číslo a početní operace 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru do 20
Očekávané výstupy 2. období
žák
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla
- používá kalkulátor
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Závislosti, vztahy a práce s daty 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
Očekávané výstupy 2. období
žák
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

Geometrie v rovině a v prostoru 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-02p používá pravítko
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Očekávané výstupy 2. období
žák
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru
- pozná základní tělesa

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 1. stupeň
Očekávané výstupy 2. období
žák
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech

Číslo a proměnná 2. stupeň
žák
M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné číslo, procento)
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta
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- zvládá orientaci na číselné ose

Závislosti, vztahy a práce s daty 2. stupeň
žák
M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku
- užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
- zvládá početní úkony s penězi

Geometrie v rovině a v prostoru 2. stupeň
žák
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky
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- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
- používá technické písmo
- čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 2. stupeň
žák
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
- využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Základy práce s počítačem 1. stupeň
žák
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače
ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

Vyhledávání informací a komunikace 1. stupeň
žák
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Zpracování a využití informací 1. stupeň
žák
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu
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Vyhledávání informací a komunikace 2. stupeň
žák
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické komunikace

Zpracování a využití informací 2. stupeň
žák
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci
s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na
internetu
- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany
ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
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ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky

Lidé kolem nás
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
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Lidé a čas
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště

Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu
Očekávané výstupy 2. období
žák
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ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období
ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami

Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Očekávané výstupy – 2. období
žák
ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
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ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky
ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
DĚJEPIS
Člověk v dějinách
žák
D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti

Počátky lidské společnosti
žák
D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
žák
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
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Křesťanství a středověká Evropa
žák
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území
D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků českého státu
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti
D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu

Objevy a dobývání. Počátky nové doby
žák
D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku

Modernizace společnosti
žák
D-9-6-03p uvede základní historické události v naší zemi v 19. století
D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století
D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap

Moderní doba
žák
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války
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D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky

Rozdělený a integrující se svět
žák
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Člověk ve společnosti
žák
VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu
VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování
společenských norem
VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

Člověk jako jedinec
žák
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány
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Člověk, stát a hospodářství
žák
VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany

Člověk, stát a právo
žák
VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování demokratické společnosti
VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání
VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby vhodným způsobem o radu
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací
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Mezinárodní vztahy, globální svět
žák
VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy
VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu

ČLOVĚK A PŘÍRODA
FYZIKA
Látky a tělesa
žák
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost,
čas

Pohyb těles; síly
žák
F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu
F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů
F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení síly
F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů

Mechanické vlastnosti tekutin
žák
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F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů

Energie
žák
F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem
F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Zvukové děje
žák
F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka

Elektromagnetické a světelné děje
žák
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu
F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich
praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla
F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití

Vesmír
žák
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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- zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci
- osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru

CHEMIE
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
žák
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek
- rozpozná přeměny skupenství látek

Směsi
žák
CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky
CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití
CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí

Částicové složení látek chemické prvky
žák
CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
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Chemické reakce
žák
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí

Anorganické sloučeniny
žák
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
- poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem

Organické sloučeniny
žák
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy

Chemie a společnost
žák
CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin
CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

PŘÍRODOPIS
Obecná biologie a genetika
žák
P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života
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P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka
- má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích
- pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka

Biologie hub
žák
P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků
P-9-2-03p pozná lišejníky

Biologie rostlin
žák
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití
P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

Biologie živočichů
žák
P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce
P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
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P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
- využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb

Biologie člověka
žák
P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce
P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince
P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při poranění

Neživá příroda
žák
P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země
P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik
P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

Základy ekologie
žák
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech
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P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky
P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

Praktické poznávání přírody
žák
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

ZEMĚPIS
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
žák
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí

Přírodní obraz Země
žák
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost
Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu

Regiony světa
žák
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
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Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států

Společenské a hospodářské prostředí
žák
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
- vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace

Životní prostředí
žák
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

Česká republika
žák
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
žák
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
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Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

UMĚNÍ A KULTURA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku
- pozorně vnímá jednoduché skladby
Očekávané výstupy 2. období
žák
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy
- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
-
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2. stupeň
žák
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
- pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
- uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života
(s dopomocí učitele)
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
Očekávané výstupy 2. období
žák
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty –
velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného
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života (s dopomocí učitele)
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

2. stupeň
žák
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a ostupy;
zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
žák
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
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VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení
obyvatel

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
Očekávané výstupy 2. období
žák
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu
TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností
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TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění
únavy

2. stupeň
Činnosti ovlivňující zdraví
žák
TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně
zdokonalování základních lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
žák
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků
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Činnosti podporující pohybové učení
žák
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Práce s drobným materiálem 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
99

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4 (verze 5, platná od 1. 9. 2016)

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění

Konstrukční činnosti 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu
- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky

Pěstitelské práce 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
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ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

Příprava pokrmů 1. stupeň
Očekávané výstupy 1. období
žák
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
Očekávané výstupy 2. období
žák
ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
- uplatňuje zásady správné výživy

Práce s technickými materiály 2. stupeň
žák
ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a návodech
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
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- rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
- správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu

Svět práce 2. stupeň
žák
ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání
- byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
- byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání
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7. Hodnocení a autoevaluace školy
7.1. Pravidla pro hodnocení žáků
7.1.1. Vysvědčení
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se řídí § 51 - §53 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (novela č. 82/2015) a § 14 - §16 Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení je prováděno slovně.
V 1. pololetí je žák hodnocen z jednotlivých předmětů souhrnně, zvlášť jsou hodnoceny předměty, jejichž výuka byla v 1. pololetí uzavřena. Na konci školního
roku obsahuje vysvědčení souhrnné komplexní hodnocení a zvlášť hodnocení předmětů, jejichž výuka probíhala celý rok nebo ve 2. pololetí.
7.1.2. Zásady pro používání slovního hodnocení
Vzhledem k základním cílům a principům waldorfské pedagogiky se jako jediný vhodný prostředek pro hodnocení žáků jeví slovní hodnocení. Slovní
hodnocení vystihuje individualitu žáka, ukazuje mu jeho vlastní jedinečnou cestu k dalšímu rozvoji a posiluje jeho sociální cítění i schopnosti.
Slovní hodnocení průběhu a výsledků výchovně-vzdělávacího procesu musí být:
- jednoznačné, srozumitelné, věcné, všestranné
- srovnatelné se stanovenými kritérii
- pedagogicky zdůvodnitelné a doložitelné
- obsahující naznačení dalšího rozvoje a doporučení postupu při odstraňování nedostatků
Slovní hodnocení obsahuje:
- vymezení obsahu – kritéria
- popis stanovené míry dosažení jednotlivých kritérií (co dítě zvládlo), popis kontextu (uvedení souvislostí ovlivňujících žákovy projevy), vysvětlení
důvodu hodnocení
- změny a posun v rozvoji osobních vlastností, schopností a dovedností
- prognózu
- preskripci (doporučený postup při odstraňování)
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7.1.3. Kritéria slovního hodnocení
Souhrnné hodnocení
se zaměřuje na vývoj vzdělávání žáka, ohodnocení jeho chování, píle a přístupu ke vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
vývoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet i případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Při souhrnném
hodnocení jsou sledována především tato kritéria:
sociální chování žáka
vztah ke spolužákům i dospělým, úroveň sociálních vztahů a kontaktů, dodržování zásad slušného a společenského chování, dodržování pravidel a pokynů,
způsob řešení konfliktů, schopnost vyjádřit vlastní názor, schopnost učinit rozhodnutí a motivovat ostatní, ochota komunikovat, schopnost sebehodnocení
a poučení se z chyb a nedostatků
vztah k práci a vzdělání
samostatnost a aktivita, dodržování pracovních pokynů, používání pomůcek a péče o ně, pečlivost, vytrvalost a důslednost, zodpovědnost, úroveň práce s
informacemi, úroveň domácí přípravy, míra zájmu o vzdělávání.
Hodnocení výsledků žáka v předmětech
probíhá podle následujících kritérií:
ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření - myšlenkově poznávací oblast
(společenskovědní a přírodovědné předměty, matematika, cizí jazyk,informatika)
-

kvalita a rozsah získaných kompetencí
ucelenost, přesnost a trvalost získaných poznatků
schopnost aplikace osvojených poznatků a dovedností při řešení problémových úloh a situací
odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu
aktivita, píle, vztah k výuce a zájem o předmět
kvalita a samostatnost domácí přípravy
přihlédnutí k individuálním možnostem žáka

ve vyučovacích předmětech s převahou uměleckého a výchovného zaměření – citově prožitková oblast
(výtvarná výchova, hudební výchova, eurytmie, tvořivá dramatika, taneční průprava)
- kvalita projevu s přihlédnutím k osobním předpokladům
- stupeň tvořivosti a samostatnosti
- osvojení potřebných vědomostí, dovedností a činností a jejich tvořivá aplikace
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, aktivita a vůle
- úroveň estetického vnímání, přístup k uměleckému dílu
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka jeho tělesná zdatnost, výkonnost a péče o zdraví a bezpečnost
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ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření – činnostně volní oblast
(pracovní vyučování, tělesná výchova, Bothmerova gymnastika, hiporehabilitace)
- kvalita a rozsah získaných kompetencí, vztah k práci
- osvojení praktických dovedností, návyků, ovládání pracovních postupů a způsobů
- využití teoretických znalostí při praktických činnostech, kvalita výsledků praktické činnosti
- organizace vlastní práce a dodržování pokynů, pořádku a bezpečnosti na pracovišti
- aktivita, samostatnost, tvořivost, originalita
- péče o životní prostředí
- přihlédnutí k individuálním možnostem žáka
7.1.4. Sebehodnocení
Na základním stupni waldorfské školy je učitel pro žáka většinou přirozenou autoritou, jejíž názor s důvěrou přijímá a ztotožňuje se s ním. Teprve ve věku, kdy
přirozená autorita učitele ztrácí na síle a dítě si začíná tvořit vlastní názor, je možné začít doplňovat učitelovo slovní hodnocení řízeným autonomním
hodnocením. Důležité je stanovit kritéria a navodit pozitivní motivaci. Cílem sebehodnocení je postupné přebírání zodpovědnosti žáka za vlastní učení a práci,
schopnost stanovit si osobní cíle, práce s chybou a řízení vlastní učební činnosti.
Sebehodnocení žáků je prováděno:
- rozhovorem mezi učitelem a žáky
- pozorováním ve skupině (pozorovatelé sledují určitá kritéria a míru jejich plnění)
- formou zápisků, deníku, záznamů myšlenek a nápadů apod.
-

7.2. Autoevaluace školy
7.2.1. Cíle a pravidla autoevaluace školy
Záměrem vlastního hodnocení školy je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií a pravidel a poskytnutí zpětné vazby o
úrovni a kvalitě dosahovaných výsledků vzdělávání. Vlastní hodnocení sleduje cíle stanovené ve strategickém plánu školy a cíle stanovené školním
vzdělávacím programem. Vlastní hodnocení školy probíhá v tříletých intervalech. Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s
kolegiem školy zpravidla do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. Zpracované vlastní hodnocení školy je
projednáno v kolegiu školy.
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7.2.2. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy





podmínky ke vzdělávání
výsledky vzdělávání
cíle a plány školy
klima školy
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