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Výuka přírodopisu, zeměpisu a chemie probíhala v souladu se ŠVP, žáci byli motivováni k 

dobrým školním výsledkům a především k využitelnosti svých znalostí a dovedností v praxi. 

Z důvodu mimořádného opatření kvůli covidu probíhala částečně výuka distančně nebo 

hybridně ( velká nemocnost, karanténa ). 

 

Distanční a hybridní výuka  

Během distanční a hybridní výuky vyučující komunikovali s žáky prostřednictvím Microsoft 

Teams.  Po zkušenostech z minulého školního již všichni tento způsob využívají bez velkých 

problémů. 

Program Microsoft Teams mnozí vyučující využívají i nadále např. pro odevzdávání prací, 

poskytování učebních materiálů pro žáky. 

 

Tématické plány 

Tématické plány všech předmětů naší předmětové komise ( zeměpis, přírodopis a chemie ) se 

podařilo naplnit. 

 

Práce s žáky 

Ve výukách se používají různé metody a formy práce , je snaha o pestrost výuky ( skupinová 

práce, tandemová výuka v hodinách chemie, organizovaná diskuze, frontální výuka ). 

V hodinách se používají různé technologie ( počítače, IPady, interaktivní tabule ).   

Snažíme se co nejvíce podporovat u žáků čtenářskou gramotnost a digitální kompetence. 

Samozřejmostí je práce s dětmi se slabým prospěchem či nadanými, s nimiž se pracuje 

v souladu se závěry PPP. 

 

Hodnocení žáků 

Žáci byli hodnoceni všichni a žádní z nich nebyl klasifikován nedostatečnou známkou. 

V hodinách se klade důraz na formativní hodnocení. 

 



Práce na přepracování ŠVP 

Všichni vyučující se podíleli na přepracování ŠVP, práce byla rovnoměrně rozdělena mezi 

vyučující a na časové etapy. Změny v ŠVP se promítnou již příští školní rok v 6.třídách. 

 

DVPP 

Z důvodu mimořádného opatření omezování konání akcí se mnoho vzdělávacích akcí 

neuskutečnilo. 

Uskutečněné DVPP: 

Elixír do škol – Bc. Lenka Hrubá 

Výroba porcelánu na Karlovarsku – Mgr. Marta Bílková 

 

Hospitace 

Vzájemné hospitace probíhaly dle časových možností vyučujících. 

 

Akce během roku 

Z důvodu mimořádného opatření omezování konání akcí se mnoho akcí neuskutečnilo. 

Techmánie -  v průběhu 1. pololetí , některé třídy  

Zeměpisný pořad „Svět kolem nás – Čína“ – 7.třídy, 27.4. 2022 

V rámci Dne Země: 

             Návštěva ZOO – 7.třídy, 13.5.2022 

             Návštěva sběrného dvora – 8. třídy, květen 2022 

             Návštěva čističky odpadních vod – 9.třídy, červen 2022 

             Návštěva vodárny – 9. třídy, červen 2022 

             Ekologická exkurze Vodňany – výběr ze 6. tříd , 23.-27.5. 2022 

 

 

 



     

          

     

 

 

V Plzni 22.6.2022       Mgr. Bílková Marta 


