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Žákovské kompetence Učivo - obsah

Přiřazení 

průřezových témat 

k učivu

Mezipředmětové 

vztahy

v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost, 

po přečtení programu vysvětlí, co vykoná, ověří 

správnost programu, najde a opraví v něm chyby, 

používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 

zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování, vytváří 

vlastní bloky a používá je v dalších programech, 

diskutuje různé programy pro řešení problému, 

vybere z více možností vhodný program pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní

vytvoření programu, opakování, podprogramy Mediální výchova využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů

vysvětlí známé modely jevů, situací, činností, v mapě 

a dalších schématech najde odpověď na otázku, 

pomocí ohodnocených grafů řeší problémy, pomocí 

orientovaných grafů řeší problémy, vytvoří model, ve 

kterém znázorní více souběžných činností

standardizovaná schémata a modely, ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, 

kostra grafu, orientované grafy, automaty, modely, paralelní činnost

Enviromentální výchova využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů

v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví přehledný program k vyřešení problému, po 

přečtení programu vysvětlí, co vykoná, ověří 

správnost programu, najde a opraví v něm chyby, 

používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, 

kdy je podmínka splněna, spouští program myší, 

klávesnicí, interakcí postav, vytváří vlastní bloky a 

používá je v dalších programech, diskutuje různé 

programy pro řešení problému, vybere z více 

možností vhodný program pro řešený problém a svůj 

výběr zdůvodní, hotový program upraví pro řešení 

příbuzného problému

opakování s podmínkou, události, vstupy, objekty a komunikace mezi nimi Výchova k myšlení v 

evropských globálních 

souvislostech

Multikulturní výchova

využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů
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v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví přehledný program k vyřešení problému, po 

přečtení programu vysvětlí, co vykoná, ověří 

správnost programu, najde a opraví v něm chyby, 

používá podmínky pro větvení programu, rozezná, 

kdy je podmínka splněna, spouští program myší, 

klávesnicí, interakcí postav, používá souřadnice pro 

programování postav, používá parametry v blocích, 

ve vlastních blocích, vytvoří proměnnou, změní její 

hodnotu, přečte a použije její hodnotu, diskutuje různé 

programy pro řešení problému, hotový program upraví 

pro řešení příbuzného problému

větvení programu, rozhodování, grafický výstup, souřadnice, podprogramy s 

parametry, proměnné

Výchova k myšlení v 

evropských globálních 

souvislostech, 

enviromentální výchova

využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů

Průřezová témata:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá; objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané)

Multikulturní výchova (kulturní diference; multikulturalita)

Enviromentální výchova (základní podmínky života)

Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; vnímání autora mediálních sdělení)


