
Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník

Dodatek č. 2  ke školnímu vzdělávacímu programu

Číslo jednací: ZsMsKr-      /2020 Účinnost od 1. 9. 2022

Vypracoval: dne 24. 8. 2022 Mgr. Lenka Vernerová, ředitelka školy

Skartační znak

Ped.rada projednala 25. 8. 202 Školská rada byla seznámena

prostřednictvím e-mailu ze dne 26.8.2022

Z důvodu zvýšeného počtu žáků včetně žáků cizinců, kteří byli přijati v důsledku situace
na Ukrajině dochází k těmto změnám.

Od 1. 9. 2022 bude vzdělávání v ZŠ probíhat ve třech třídách, a to spojeného 1. a 3.
ročníku, samostatného 2. ročníku a spojeného  4. a 5. ročníku.
Jako třetí kmenová učebna je využita třída bývalé ŠD.
Školní družina bude odpoledne umístěna do propojené I. učebny.

V návaznosti na výuku matematiky dle metod prof. Hejného, bude od letošního školního
roku probíhat výuka touto metodou již i v 5. ročníku. Z tohoto důvodu je upraven
vzdělávací obsah takto:

Vzdělávací výstup  Evaluace Přesahy,vazby
kompetence učivo   

Číslo a početní operace
Využívá při pamětném
i písemném počítání
komutativnost i
asociativnost sčítání a
násobení

početní operace v řádu stovek, desetitisíců,
statisíců atd

- pamětné i písemné početní operace

ústní zkoušení OSV-osobnostn
í rozvoj -
seberegulace,
kooperace,

- práce se závorkami, rovnice test

-provádí pamětné i
písemné početní
operace v oboru
přirozených čísel,
užívá algoritmy

indické násobení, tradiční násobení
- písemné dělení jednociferné i dvojciferné

číslo beze zbytku i se zbytkem

písemné zkoušení společný
dělitel -
nalezení,
objevování



-řeší a tvoří úlohy, ve
kterých aplikuje
osvojené početní
operace

-sl. úlohy z oblasti financí, rozlišuje mince a
nominální hodnoty,
- tvorba vlastních úloh
-práce s logickou úvahou

ústní ověřování

písemné práce

- MV - kritické
myšlení

-zaokrouhluje
přirozená čísla,
provádí odhad,
porovnává s řešením

- práce s číselnou osou, úlohy z
reálného života, využití
zaokrouhlování při práci s daty,
aritmetický průměr

problematické
úlohy ze života

MKV lidské
vztahy
MV kritické
myšlení

-modeluje a určí část
celku, používá zápis ve
tvaru zlomku
-porovnává, sčítá,
odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem
v oboru kladných čísel

- celek jako kruh, obdélník, úsečka, počet
prvků
-hodnota zlomků zápisem s různými
jmenovateli
- porovnávání zlomků, sčítání a odčítání
zlomků se stejným jmenovatelem

manuální činnost,
ústí i názorné
ověřování
skupinové práce

hlavolamy

  
-přečte zápis
desetinného čísla,
vyznačí jej na číselné
ose v oboru kladných
čísel

desetinné číslo ve vztahu ke zlomkům
-práce s osou
-řazení sestupně a vzestupně desetinných
čísel, porovnání dvou desetinných čísel
-sčítání a odčítání desetinných čísel

test, ústní zkoušení

test
písemná práce

OSV -
osobnostní
rozvoj

-porozumí významu
znaku “-” pro zápis
celého záporného čísla
a toto čísla vyznačí na
ose

- práce se záporným číslem, s osou

 

 robotické hračky

Závislosti, vztahy a práce s daty

-vyhledává, sbírá, třídí
data,

-evidence statistických dat
-rozhoduje o pravdivosti výroků z reálného
života  Vennovy diagramy  
-třídí data, zaznamenává údaje  

 
-čte, sestavuje
jednoduché tabulky a
diagramy

práce se sloupcovými i kruhovými diagramy
-porovnávání dat
-vyhledávání údajů v tabulkách
-užívá aritmetický průměr k řešení úloh  práce s tabulkami  

Geometrie v rovině a prostoru

-narýsuje a znázorní
základní rovinné
útvary, používá
jednoduché kostrukce

čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice
-další rovinné tvary - deltoid, pravidelné i
nekonvenční mnohoúhelníky
-sestrojí mnohoúhelník podle slovního návodu
-využívá vztahy mezi mnohoúhelníky
(trojúhelník a lichoběžník, obdélník a
pravoúhlý trojúhelníkú

 písemná práce

modelování



sčítá a odčítá graficky
úsečky, určí délku
lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku
sečtením délek jeho
stran

-rýsování úseček, využití kružítka pro sčítání a
odčítání úseček graficky
-upevňuje pojem obvod mnohoúhelníku jako
součet délek stran, hledá efektivnější metody
výpočtu obvodu

písemný test

ústní ověření

úhel plný a
přímý

-sestrojí rovnoběžku a
kolmici

-určí obsah obrazce
pomocí čtvercové sítě,
užívá základní
jednotky obsahu

-rozpozná a znázorní
ve čtvercové síti
jednoduché osově
souměrné útvary
-určí osu souměrnosti
útvaru překládáním
papíru

-sestrojování dvou přímek, které jsou navzájem
kolmé/rovnoběžné.
-velikost úhlů (ostrý, tupý, pravý)

obsahy rovinných obrazců (více způsobů)
-objevování vztahu mezi délkou strany a výšky
trojúhelníku
-určí délku strany čtverce z jeho obsahu

-práce s osou souměrnosti při konstrukci
rovnoramenného trojúhelníku a pravidelných
mnohoúhelníků
-sestrojování osy úhlu, čtyřúhelníku i
trojúhelníku překládáním papíru i
eukleidovskými pomůckami

písemné ověření
učiva

modelace
rýsování

čtvercová síť

práce s papírem, s
trojúhelníky a
kružítkem

 


