VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

ýlovČk a spoleþnost
Výchova k obþanství

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Výchova k obþanství je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Výchova k obþanství pro 2.
stupeĖ ze vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost. Výstupy z tématu Mezinárodní vztahy a globální svČt je zaĜazeno do 8. roþníku
do pĜedmČtu Regionální a politický zemČpis. A z toho dĤvodu není Výchova k obþanství v 8. roþníku zaĜazena.
ýasová dotace:i
6. roþník – 1 hodina
7. roþník – 1 hodina
8. roþník – 0 hodina
9. roþník – 1 hodina
Organizace výuky:
Výuka je realizována formou vyuþovací hodiny (45 minut ), probíhá pĜevážnČ v kmenové tĜídČ.
K organizaþním formám výuky patĜí exkurze, besedy a pĜednášky .
Cíle pĜedmČtu:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Výchova k obþanství je vybavení žáka znalostmi a dovednostmi potĜebnými pro
jeho aktivní zapojení do života demokratické spoleþnosti. VzdČlávání smČĜuje k tomu, aby žáci poznali dČjinné, sociální a kulturnČ
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, promČnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem
spoleþnosti a s dĤležitými spoleþenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváĜení
spoleþenského klimatu. ZamČĜuje se na utváĜení pozitivních obþanských postojĤ, rozvíjí vČdomí pĜináležitosti k evropskému
civilizaþnímu a kulturnímu okruhu a podporuje pĜijetí hodnot, na nichž je souþasná demokratická Evropa budována. DĤležitou
souþástí vzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojĤ, výchova k toleranci
a respektování lidských práv, k rovnosti mužĤ a žen a výchova k úctČ k pĜírodnímu a kulturnímu prostĜedí i k ochranČ umČleckých a
kulturních hodnot.
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Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost se u žákĤ formují dovednosti a postoje dĤležité pro aktivní využívání poznatkĤ o
spoleþnosti a mezilidských vztazích v obþanském životČ. Žáci se uþí rozpoznávat a formulovat spoleþenské problémy v minulosti i
souþasnosti, zjišĢovat a zpracovávat informace nutné pro jejich Ĝešení, nacházet Ĝešení a vyvozovat závČry, reflektovat je a
aplikovat v reálných životních situacích.
VzdČlávací oblast ýlovČk a spoleþnost zahrnuje vzdČlávací obory DČjepis a Výchova k obþanství. Ve svém vzdČlávacím
obsahu navazuje pĜímo na vzdČlávací oblast ýlovČk a jeho svČt. PĜesahy dané vzdČlávací oblasti se promítají i do jiných
vzdČlávacích oblastí a do celého života školy a mají pĜímou vazbu zejména na spoleþenskovČdní þást vzdČlávacího oboru
ZemČpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístČn ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda.
PĜedmČt Výchova k obþanství se zamČĜuje na vytváĜení kvalit, které souvisejí s orientací žákĤ v sociální realitČ a s jejich
zaþleĖováním do rĤzných spoleþenských vztahĤ a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti
druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu rĤzných životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v
rodinČ a širších spoleþenstvích, s hospodáĜským životem, þinností dĤležitých politických institucí a orgánĤ a s možnými zpĤsoby
zapojení jednotlivcĤ do obþanského života. Uþí žáky respektovat a uplatĖovat mravní principy a pravidla spoleþenského soužití a
pĜebírat odpovČdnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich dĤsledky. Rozvíjí obþanské a právní vČdomí žákĤ, posiluje smysl
jednotlivcĤ pro osobní i obþanskou odpovČdnost a motivuje žáky k aktivní úþasti na životČ demokratické spoleþnosti
Formy a metody práce se užívají podle charakteru uþiva a cílĤ vzdČlávání: frontální výuka, skupinová práce, krátkodobé,
popĜípadČ dlouhodobé projekty, metody práce s textem
Nástroje hodnocení - ústní zkoušení, test, práce ve skupinách, referát, hodnocení projektu

Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt výchova k obþanství):

Kompetence k uþení
- vést žáky k zodpovČdnosti za své vzdČlávání, umožnit žákĤm - uþíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich
þinnosti
osvojit si strategii uþení a motivovat je pro celoživotní uþení
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- uþíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potĜebné
informace v literatuĜe a na internetu
- uþíme žáky zpracovávat informace z hlediska dĤležitosti a
objektivity a využívat je k dalšímu uþení, podporujeme
používání cizího jazyka a výpoþetní techniky
- uplatĖujeme individuální pĜístup k žákovi
- motivujeme k uþení – snažíme se cílenČ vytváĜet takové
situace, v nichž má žák radost z uþení
- pĜi hodnocení používáme ve zĜetelné pĜevaze prvky pozitivní
motivace
- uþíme trpČlivosti, povzbuzujeme

Kompetence k Ĝešení problémĤ
- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat
- podnČcovat žáky k tvoĜivému myšlení, logickému uvažování a k Ĝešení rĤzné varianty Ĝešení
- podporujeme netradiþní (originální) zpĤsoby Ĝešení problémĤ
problému
- podporujeme samostatnost, tvoĜivost a logické myšlení
- podporujeme týmovou spolupráci pĜi Ĝešení problémĤ
- podporujeme využívání moderní techniky a moderních
technologií pĜi Ĝešení problémĤ
- uþíme,jak nČkterým problémĤm pĜedcházet
- prĤbČžnČ monitorujeme jak žáci Ĝešení problémĤ prakticky
zvládají
Kompetence komunikativní
- vést žáky k otevĜené, všestranné a úþinné komunikaci

- vedeme žáky k pĜesnému a logicky uspoĜádanému vyjadĜování
þi argumentaci
- klademe dĤraz na „kulturní úroveĖ“ mluveného i písemného
projevu
- ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpoþetní
techniky
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- vedeme žáky k tomu, aby otevĜenČ vyjadĜovali svĤj názor
podpoĜený logickými argumenty
- podporujeme kritiku a sebekritiku
- uþíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky
- podporujeme pĜátelskou komunikaci mezi žáky a vyuþujícím a
mezi žáky navzájem
- pĜipravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v
obtížných a ohrožujících situacích
- dĤslednČ vyžadujeme dodržování stanovených pravidel
chování na
mimoškolních akcích
Kompetence sociální a personální

- vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a spoleþného
hledání optimálních Ĝešení problémĤ
- rozvíjet u žákĤ schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, - minimalizujeme používání frontální metody výuky,podporujeme
skupinovou výuku a kooperativní vyuþování
respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
- volíme formy práce , které pojímají rĤznorodý kolektiv tĜídy jako
mozaiku vzájemnČ se doplĖujících kvalit, umožĖujících
vzájemnou inspiraci a uþení s cílem dosahování osobního
maxima každého þlena tĜídního kolektivu
- uþíme žáky pracovat v týmech,uþíme je vnímat vzájemné
odlišnosti jako podmínku efektivní práce
- rozvíjíme schopnost žákĤ zastávat v týmu rĤzné role
- uþíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci
(význam) v týmu i práci (význam) ostatních þlenĤ týmu
- podporujeme vzájemnou pomoc žákĤ, vytváĜíme situace, kdy
se žáci vzájemnČ potĜebují
- upevĖujeme žácích vČdomí, že ve spolupráci lze lépe
naplĖovat osobní i spoleþné cíle
- podporujeme integraci žákĤ se speciálními vzdČlávacími
potĜebami do tĜídních kolektivĤ
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
639

- prĤbČžnČ monitorujeme sociální vztahy ve tĜídČ, skupinČ
- uþíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje
dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a uþiteli)
- dĤslednČ vyžadujeme dodržování spoleþnČ dohodnutých
pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli
Kompetence obþanské
vychovávat žáky :
- jako svobodné obþany, plnící si své povinnosti, uplatĖující si
svá práva a respektující práva druhých
- jako osobnosti zodpovČdné za svĤj život, své zdraví a za své
životní prostĜedí
- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné úþinnČ pomoci v
rĤzných situacích

- vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie
- vedeme žáky k odpovČdnosti za jejich zdraví a za zachování
životního prostĜedí
- vedeme žáky k aktivní ochranČ jejich zdraví a k aktivní
ochranČ životního prostĜedí
- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu,
kouĜení, zneužívání (a nadmČrnému užívání) lékĤ
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvoĜilé projevy
žákĤ
- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované
pomoci
- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní,otevĜenou,
skrytou)podpory výše uvedených jevĤ
- uþíme žáky správnČ jednat v rĤzných mimoĜádných život
ohrožujících situacích
- podporujeme vzájemnou pomoc žákĤ, vytváĜíme situace, kdy
se žáci vzájemnČ potĜebují
- uþíme žáky poskytnout úþinnou první pomoc
- neustále monitorujeme chování žákĤ, vþas pĜijímáme úþinná
opatĜení
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PrĤĜezová témata
1. Osobnostní a sociální výchova
Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobČ
samému i k dalším lidem a svČtu. Projevuje se to zejména v ve skupinové práci.Setkáme se s touto problematikou zejména v tČchto
blocích "ýlovČk ve spoleþnosti", "ýlovČk jako jedinec".
KonkrétnČ k tématĤm "Lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití" (ýlovČk ve spoleþnosti) a "podobnost
a odlišnost lidí, vnitĜní svČt þlovČka, osobní rozvoj" (ýlovČk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchovČ
vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade dĤraz na získávání praktických dovedností spjatých s uvedenými
tématy.
Témata:
Osobnostní rozvoj
y
y

y
y

Rozvoj schopností poznávání - cviþení smyslového vnímání, pozornosti a soustĜedČní; cviþení dovedností zapamatování,
Ĝešení problémĤ; dovednosti pro uþení a studium
Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobČ; druzí jako zdroj informací o mnČ; moje tČlo, moje psychika
(temperament, postoje, hodnoty); co o sobČ vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; mĤj vztah ke mnČ samé/mu;
moje uþení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace - cviþení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vĤle;
organizace vlastního þasu, plánování uþení a studia; stanovování osobních cílĤ a krokĤ k jejich dosažení
Kreativita - cviþení pro rozvoj základních rysĤ kreativity (pružnosti nápadĤ, originality, schopnosti vidČt vČci jinak, citlivosti,
schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvoĜivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj
y
y

Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupinČ/tĜídČ; rozvoj pozornosti vĤþi odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech;
chyby pĜi poznávání lidí
Mezilidské vztahy - péþe o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svČt oþima druhého,
respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahĤ; vztahy a naše skupina/tĜída (práce s pĜirozenou dynamikou
dané tĜídy jako sociální skupiny)

641

y

y

Komunikace - Ĝeþ tČla, Ĝeþ zvukĤ a slov, Ĝeþ pĜedmČtĤ a prostĜedí vytváĜeného þlovČkem, Ĝeþ lidských skutkĤ; cviþení
pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdČlování verbální i neverbální (technika Ĝeþi, výraz Ĝeþi,
cviþení v neverbálním sdČlování); specifické komunikaþní dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog
(vedení dialogu, jeho pravidla a Ĝízení, typy dialogĤ); komunikace v rĤzných situacích (informování, odmítání, omluva,
pozdrav, prosba, pĜesvČdþování, Ĝešení konfliktĤ, vyjednávání, vysvČtlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní
komunikace, dovednosti komunikaþní obrany proti agresi a manipulaci, otevĜená a pozitivní komunikace; pravda, lež a
pĜedstírání v komunikaci
Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod.,
dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní
myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, Ĝešení konfliktĤ, podĜízení se,
vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutČže,
konkurence

Morální rozvoj
y

y

ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro Ĝešení problémĤ a rozhodování z hlediska rĤzných typĤ
problémĤ a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání uþebních problémĤ vázaných na látku pĜedmČtĤ,
problémy v seberegulaci
Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojĤ a hodnot a jejich projevĤ v chování lidí; vytváĜení
povČdomí o kvalitách typu odpovČdnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování
(þlovČk neoþekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

2.Výchova demokratického obþana
uvČdomČní si vztahu k sobČ samému, k okolnímu prostĜedí, k normám i hodnotám
(prakticky – spoluutváĜení a respektování pravidel klasifikace a hodnocení žákĤ v ýJ, dodržování spravedlnosti a prĤhlednosti)
PrĤĜezové téma Výchova demokratického obþana má blízkou vazbu pĜedevším na vzdČlávací oblast ýlovČk a spoleþnost, v níž
jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a Ĝízení, lidská a obþanská práva, ve kterých se klade dĤraz
na participaci jednotlivcĤ - obþanĤ na spoleþenském a politickém životČ demokratické spoleþnosti
V oblasti vČdomostí, dovedností a schopností prĤĜezové téma:
y
vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
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y
y
y
y
y

vede k pochopení významu Ĝádu, pravidel a zákonĤ pro fungování spoleþnosti
umožĖuje participovat na rozhodnutích celku s vČdomím vlastní odpovČdnosti za tato rozhodnutí a s vČdomím jejich dĤsledkĤ
rozvíjí a podporuje komunikativní, formulaþní, argumentaþní, dialogické a prezentaþní schopnosti a dovednosti
prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Tematické okruhy prĤĜezového tématu podnČcují zájem žákĤ o Evropu a svČt a zprostĜedkovávají jim poznání Evropy a svČta
jako uspoĜádaného prostĜedí, mČnícího se v þase, v nČmž se lidé setkávají, spoleþnČ Ĝeší problémy a utváĜejí svĤj život.
ProstĜednictvím tematických okruhĤ si žáci zpĜesĖují obraz Evropy, uvČdomují si souvislosti Ĝešení bČžných situací obþana
s globálními problémy a možnosti utváĜení své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru.
y
Evropa a svČt nás zajímá - rodinné pĜíbČhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a svČta; místa, události a artefakty v blízkém okolí
mající vztah k EvropČ a svČtu; naši sousedé v EvropČ; život dČtí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národĤ
Evropy
y
Objevujeme Evropu a svČt - naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svČt; mezinárodní setkávání; státní a evropské
symboly; Den Evropy; život EvropanĤ a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdČlávání mladých EvropanĤ
y
Jsme Evropané - koĜeny a zdroje evropské civilizace; klíþové mezníky evropské historie; Evropská integrace; instituce
Evropské unie a jejich fungování; þtyĜi svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozdČluje;
mezinárodní organizace a jejich pĜispČní k Ĝešení problémĤ dČtí a mládeže
4.Multikulturní výchova
Multikulturní výchova zprostĜedkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumČní odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro
spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového
etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a souþasnČ poznávání kultury celé spoleþnosti, majoritní vČtšinu seznamuje se základními
specifiky ostatních národností žijících ve spoleþném státČ, u obou skupin pak pomáhá nacházet styþné body pro vzájemné
respektování, spoleþné aktivity a spolupráci.
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Tematické okruhy prĤĜezového tématu
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dČní v místČ školy, souþasnou
situaci ve spoleþnosti. VýbČr a realizace daného tematického okruhu, popĜ. tématu mohou být významnČ ovlivnČny vzájemnou
dohodou uþitelĤ, uþitelĤ a žákĤ, uþitelĤ a rodiþĤ apod.
y
Kulturní diference - jedineþnost každého þlovČka a jeho individuální zvláštnosti; þlovČk jako nedílná jednota tČlesné i duševní
stránky, ale i jako souþást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností rĤzných etnik (zejména
cizincĤ nebo pĜíslušníkĤ etnik žijících v místČ školy); základní problémy sociokulturních rozdílĤ v ýeské republice a v EvropČ
y
Lidské vztahy - právo všech lidí žít spoleþnČ a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s
jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generaþní pĜíslušnost; vztahy mezi kulturami
(vzájemné obohacování rĤzných kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); pĜedsudky a vžité stereotypy (pĜíþiny
a dĤsledky diskriminace); dĤležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatĖování principu
slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahĤ pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance,
empatie, umČní vžít se do role druhého; lidská solidarita, osobní pĜispČní k zapojení žákĤ z odlišného kulturního prostĜedí do
kolektivu tĜídy
y
Etnický pĤvod - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení
národnostních menšin; základní informace o rĤzných etnických a kulturních skupinách žijících v þeské a evropské spoleþnosti;
rĤzné zpĤsoby života, odlišné myšlení a vnímání svČta; projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a dĤvody vzniku
y
Multikulturalita - multikulturalita souþasného svČta a pĜedpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostĜedek
vzájemného obohacování; specifické rysy jazykĤ a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s pĜíslušníky
odlišných sociokulturních skupin, vstĜícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumČní
a celoživotního vzdČlávání
y
Princip sociálního smíru a solidarity - odpovČdnost a pĜispČní každého jedince za odstranČní diskriminace a pĜedsudkĤ vĤþi
etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní spoleþnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na pĜetváĜení
spoleþnosti, zohlednČní potĜeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty
5. Environmentální výchova
Ve vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy
s dĤrazem na význam preventivní obezĜetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje.
Tematické okruhy:
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y
y
y
y

Ekosystémy kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnČní pĜírody v prĤbČhu vzniku civilizace až po dnešek)
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí
Vztah þlovČka k prostĜedí - naše obec (pĜírodní zdroje, jejich pĤvod, zpĤsoby využívání a Ĝešení odpadového hospodáĜství,
pĜíroda a kultura obce a její ochrana, zajišĢování ochrany životního prostĜedí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš
životní styl (spotĜeba vČcí, energie, odpady, zpĤsoby jednání a vlivy na prostĜedí); aktuální (lokální) ekologický problém
(pĜíklad problému, jeho pĜíþina, dĤsledky, souvislosti, možnosti a zpĤsoby Ĝešení, hodnocení, vlastní názor, jeho
zdĤvodĖování a prezentace); prostĜedí a zdraví (rozmanitost vlivĤ prostĜedí na zdraví, jejich komplexní a synergické pĤsobení,
možnosti a zpĤsoby ochrany zdraví); nerovnomČrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostĜedí a rozdílný spoleþenský
vývoj na Zemi, pĜíþiny a dĤsledky zvyšování rozdílĤ globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, pĜíklady jejich uplatĖování ve
svČtČ, u nás)

6. Mediální výchova
Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdČlávací oblast ýlovČk a spoleþnost, zejména tím, že média, jako sociální instituce, se
podílejí na utváĜení podob a hodnot moderní doby, umožĖují hledat paralely mezi minulými a souþasnými událostmi a porovnávat
jevy a procesy v evropském i celosvČtovém mČĜítku. Mediální výchova je zamČĜena na systematické vytváĜení kritického odstupu
od mediovaných sdČlení a na schopnost interpretovat mediální sdČlení z hlediska jeho informaþní kvality (zpravodajství z hlediska
významu a vČrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska úþelnosti nabízených informací apod.).
Pozornost se obrací k vČcné správnosti a pĜesnosti sdČlení, a to jak kritickou analýzou existujících textĤ, tak vlastní produkcí, a k
utváĜení návyku ovČĜovat si co nejdĤkladnČji veškeré údaje.
.

645

VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Výchova k obþanství
6. roþník
Téma: Život ve škole
¾ Výstup RVP ZV – objasní potĜebu tolerance ve spoleþnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, zpĤsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
¾ rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevĤm lidské
nesnášenlivosti
Uþivo - ukázky
PĜesahy souvislosti
Poznámky
Roþníkové výstupy
Žák:
-

-

-

se seznamuje
s historií školního
vzdČlávání v naší
zemi
seznamuje se
s normami jejich
školního života
seznamuje se se
základními metodami
uþení, novými
metodami v uþení

Škola – základ života

ýj – vypravování MĤj školní zážitek

I ve škole s pravidly

ýj – pravidla pravopisu
Dopravní výchova - pĜedpisy

UmČní uþit se

Toto téma prochází všemi pĜedmČty
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metody uþení

Téma: Domov je tam, kde………….
Výstup RVP ZV – zdĤvodní nepĜijatelnost vandalského chování a aktivnČ proti nČmu vystupuje
objasní úþel dĤležitých symbolĤ našeho státu a zpĤsoby jejich používání
rozlišuje projevy vlastenectví od projevĤ nacionalismu

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: -ví, kdo dal naší zemi
jméno Bohemia
- vysvČtlí význam slova
stát, náboženství,
zná nábož. symboly,
nebezpeþí sekt,
- zná první státní útvary
na našem území,
významné panovníky
- zná významné
památky našeho
regionu
- zná historii erbu
Pardubic
- zná dĤl. data
historických událostí
ýR
- chápe rozdíl mezi
slávou a popularitou
- je hrdý na minulost
národa, zná slavné
osobnosti

V hlubinách dávných þasĤ

O zlatý dukát

ýj – Staré povČsti þeské, bible
Vv – ilustrace ke Starým povČstem
þeským
D – návaznost na uþivo
ýj, D – povČsti o hradech a zámcích
Z – orientace na mapČ

DČjepisná exkurze – stĜedovČká a
pravČká vesnice
Pokus o vytvoĜení modelu hradu
UspoĜádání výstavy o našich
hradech a zámcích

Významné osobnosti

Hv – ukázky z dČl našich významných
hudebních skladatelĤ
ýj – možnost dramatizace pohádky

Naši prezidenti

D – historická posloupnost našich
prezidentĤ

- výstava Naši prezidenti

StovČžatá Praha

D – historie našeho hlavního mČsta

- exkurze do Prahy, návštČva
Hradu
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Téma: Rodinný život
Výstup RVP ZV – - posoudí a na pĜíkladech doloží pĜínos spolupráce lidí pĜi Ĝešení konkrétních úkolĤ a dosahování nČkterých cílĤ
v rodinČ, ve škole, v obci,
zhodnotí a na pĜíkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádĜí své možnosti, jak mĤže v pĜípadČ
potĜeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: - chápe podstatu smyslu
rodiny
- chápe role v rodinČ
- dokáže pojmenovat
pĜíbuzenské vztahy
- chápe význam
manželství
- ví, co je polygamie,
monogamie,
registrované
partnerství
- chápe smysl vytváĜ. a
udržování rodinných
vztahĤ
- chápe smysl plán.
rodiþovství
- zná možnosti
nebezpeþí a
možnosti pomoci

Rodina

ýj – sloh, popis rodiny

Rodinné vztahy

D – vývoj patriarchátu a matriarchátu

PĜíbuzenské vztahy

Manželství je smlouva, slib a
pĜísaha
Rodina , místo návratĤ

Rodokmen

ýj – citáty o manželství
Vv – blahopĜání k svátku
D – zvyky související se svatbou v jiných
kulturách
ýj – þetba J. Seiferta
- napsat básniþku þlenu rodiny
Rv - anketa
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Téma: Z historie
Výstup RVP ZV – kriticky pĜistupuje k mediálním informacím, vyjádĜí svĤj postoj k pĤsobení propagandy a reklamy na veĜejné mínČní
a chování lidí,
objasní úþel dĤležitých symbolĤ našeho státu a zpĤsoby jejich používání

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: -ví, kdo dal naší zemi
jméno Bohemia
- vysvČtlí význam slova
stát, náboženství,
zná nábož. symboly,
nebezpeþí sekt,
- zná první státní útvary
na našem území,
významné panovníky
- zná významné
památky našeho
regionu
- zná historii erbu
Pardubic
- zná dĤl. data
historických událostí
ýR
- chápe rozdíl mezi
slávou a popularitou
- je hrdý na minulost
národa, zná slavné
osobnosti

V hlubinách dávných þasĤ

O zlatý dukát

ýj – Staré povČsti þeské, bible
Vv – ilustrace ke Starým povČstem
þeským
D – návaznost na uþivo
ýj, D – povČsti o hradech a zámcích
Z – orientace na mapČ

DČjepisná exkurze – stĜedovČká a
pravČká vesnice
Pokus o vytvoĜení modelu hradu
UspoĜádání výstavy o našich
hradech a zámcích

Významné osobnosti

Hv – ukázky z dČl našich významných
hudebních skladatelĤ
ýj – možnost dramatizace pohádky

Naši prezidenti

D – historická posloupnost našich
prezidentĤ

- výstava Naši prezidenti

StovČžatá Praha

D – historie našeho hlavního mČsta

- exkurze do Prahy, návštČva
Hradu
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Téma: Má vlast
Výstup RVP ZV – objasní úþel dĤležitých symbolĤ našeho státu a zpĤsoby jejich používání,
zhodnotí a na pĜíkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádĜí své možnosti, jak mĤže v pĜípadČ potĜeby
pomáhat, lidem v nouzi a v situacích ohrožení
Uþivo - ukázky
PĜesahy souvislosti
Poznámky
Roþníkové výstupy
Žák: - zvládne
Život v regionech
charakterizovat region, kde
žije,
- porovnat minulost
Kolik Ĝeþí znáš
s pĜítomností,
- porovnat náš region
s ostatními regiony
- uvČdomí si dĤležitost
Státní symboly
mateĜštiny, rozlišit
spis . jazyk od nespis.
- vysvČtlí symboliku
státních symbolĤ a
korunovaþních
klenotĤ
- vysvČtlí význam
vyjádĜení státní
samostatnosti a
svrchovanosti státu
- umí vysvČtlit tĜi složky
státní moci
- chápe moc
zákonodárnou,
výkonnou a soudní

ýj – jazyk jako prostĜedek dorozumívání
D – návštČva regionálního muzea
Z – regiony v ýR
Aj, Nj – porovnání podobných slov
s þeštinou
ýj – náĜeþí, Slovník cizích slov
Z – sousední státy a jejich vlajky
D – historická znamení þeského království,
korunovaþní klenoty ( Vv)
Hv - státní hymna
Vv – standarda , malý a velký znak
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Téma: Miniúvod do lidských práv
Výstup RVP ZV – objasní potĜebu tolerance ve spoleþnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, zpĤsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám, rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí
a zaujímá aktivní postoj proti všem projevĤm lidské nesnášenlivosti

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Roþníkové výstupy
Žák: - dokáže vyvodit,
z þeho
vyplývají lidská
práva
- umí vysvČtlit rovnost
mezi lidmi, dĤstojnost,
odlišnost a podobnost
lidí, rovnost pĜed
zákonem
- vysvČtlí pojmy
diskriminace,
rasismus, xenofobie
- ví, co je Deklarace
práv a svobod, že
nČkteré specifické
skup. obyvatel mají
svá práva, zná
Deklaraci práv dítČte
- posoudí míru
zodpovČdnosti za þiny
- chápe, že pravidla
daná spoleþností
þlovČka chrání
- ví, co je šikana a
porušování lidské
dĤstojnosti

Ty, já, on – jsme rozdílní

PĜ – prenatální vývoj, dvojþata, lidské rasy
Z – rozšíĜení na Zemi
ýj – práce se Slovníkem cizích slov

První krok k lidským právĤm

D – uvede pĜíklady z historie, kdy byly
porušována lidská práva
ýj – co je deklarace

Práva dČtí

Z – národnostní menšiny v ýR, na mapČ
statz, kde jsou porušována lidská práva

DvČ strany mince

D – pravidla chování a tresty ve starém
ěímČ
ýj – Bible, desatero

Moje práva – tvoje práva

ýj – práce se Slovníkem cizích slov
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Poznámky

-

chápe, co je konflikt
vysvČtlí, co je
kompromis
chápe, že právo,
povinnost a
odpovČdnost jdou
ruku v ruce

Téma: ýlovČk v rytmu þasu
Výstup RVP ZV – posoudí a na pĜíkladech doloží pĜínos spolupráce lidí pĜi Ĝešení konkrétních úkolĤ a dosahování nČkterých cílĤ v rodinČ, ve
škole, v obci
Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: - rozeznává, co je
ýas nezastavíš
þas relativní a
absolutní
- seznámí se s tím, co
V rytmu pĜírody
je letní a
stĜedoevropský þas
- seznámí se s roþními
obdobími a
kalendáĜem

Fy – mČĜení þasu
Tv – nácvik þinností na þas
Pþ – sluneþní hodiny
PĜ – pĜíroda ve þtyĜech obdobích
Vv – tematické kreslení
ýj - literatura
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6. roþník

7. roþník

Téma: ýlovČk a kultura
Výstup RVP ZV – popíše, jak lze usmČrĖovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní pĜednosti, pĜekonávat osobní
nedostatky a pČstovat zdravou sebedĤvČru,
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cílenČ z ní vybírá akce, které ho zajímají,
kriticky pĜistupuje k mediálním informacím, vyjádĜí svĤj postoj k pĤsobení propagandy a reklamy na veĜejné mínČní
a chování lidí

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: - se seznámí s pojmem
kultura a se vším,
co s tím souvisí
- se seznámí
s základními
formami umČní
- se nauþí hledat krásu
obyþejných vČcí
- se seznámí s pojmem
víra,
- rozezná základní
formy svČtových
náboženství
- seznámí se s pravidly
slušného chování
- ví, kde je možno
navštívit kulturní
poĜady v našem
mČstČ, regionu

Kultura

ýj – popis našeho mČsta
Hv, Vv, Rv

UmČní

ýj - referát
D – vývoj umČní v þase, stavební slohy
Vv – jednotlivé umČl. slohy

Krása kolem nás

Vv – kresba, malba v našem okolí

Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství

D – náboženství v proudu þasu
Z – ukaž na mapČ , kde žijí pĜíslušníci
náboženských skupin
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Projekt:
Pardubice – mČsto sportu a
kultury

Téma: PĜírodní a kulturní bohatství
Výstup RVP ZV – objasní souvislosti globálních a lokálních problémĤ, uvede pĜíklady možných projevĤ a zpĤsobĤ Ĝešení globálních
problémĤ na lokální úrovni - v obci, regionu
Uþivo - ukázky
PĜesahy souvislosti
Poznámky
Roþníkové výstupy
Žák: - zná významné pĜírodní
památky v ýR, umí
je ukázat na mapČ
- uvČdomuje si
výjimeþnost
pĜírodních krás naší
zemČ a nutnost
ochrany pĜírodních
památek
- zná zásady chování
v pĜírodČ,
v chránČných
oblastech
- zná jednotlivé
architektonické styly,
slohy
- vysvČtlí pĜíþina zmČn,
které v krajinČ provedl
þlovČk
- uvČdomuje si pĜíþiny
neuvážených zásahĤ
do pĜírody
- zná významná ekolog.
hnutí
- vysvČtlí termíny
obnovitelný a
neobnovitelný zdrojĤ
- uvČdomuje si význam
tĜídČní odpadu

Krásy naší zemČ

Z – podnebné a vegetaþní pásy
PĜ – ekosystémy, vliv þlovČka na krajinu

Procházka po architektonických
stylech

D – architektonické styly
Z – památky þeské republiky

Ochrana pĜírodního a kulturního
bohatství

D – historie osídlení našeho území
Z – chránČné oblasti ýeské republiky
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Téma: SvČt kolem nás
Výstup RVP ZV – popíše vliv zaþlenČní ýR do EU na každodenní život obþanĤ, uvede pĜíklady práv obþanĤ ýR v rámci EU i možných
zpĤsobĤ jejich uplatĖování
- uvede nČkteré významné mezinárodní organizace a spoleþenství, k nimž má vztah ýR, posoudí jejich význam ve svČtovém dČní a popíše
výhody spolupráce mezi státy
- pĜimČĜenČ uplatĖuje svá práva a respektuje práva a oprávnČné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: -popíše vliv zaþlenČní do
na každodenní životEU
- zná pĜíklady práv
obþanĤ ýR v rámci
EU
- zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
- objasní potĜebu
tolerance ve
spoleþnosti
- Ĝeší problémy lidské
nesnášenlivosti
- posoudí a na pĜíkladu
doloží pĜínos
spolupráce pĜi Ĝešení
mezinárodních
problémĤ
- hodnotí vztahy mezi
lidmi – konflikty
v mezilidských
vztazích
- uplatĖuje vhodné

D – snahy o sjednocení Evropy v minulosti Projekt – ZemČ EU
A/N – jazyky EU
Z – státy EU
Vv – projekt o zemích EU
Tolerance k národnostním menšinám D – pĜíklady rasové diskriminace v historii Projekt:
- osud þernochĤ
Z – poznat na mapČ území osídlená jinými
rasami
PĜ – lidské rasy
Projekt:
D – historie vzniku nadnárodních
Nadnárodní spoleþenství – OSN,
spoleþností, které již zanikly
NATO, Unesco, UNICEF
Z – místa sídel tČchto spoleþností
Mezinárodní spolupráce
ýj – z literatury ukázky vzájemné pomoci
( A. Dumas – TĜi mušketýĜi)
Vv- znaky tČchto nadnárodních
spoleþností
Spolupráce mezi zemČmi Evropy
Evropská integrace
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-

-

zpĤsoby chování
v rĤzných životních
situacích
vyjádĜí své možnosti,
jak mĤže v pĜípadČ
potĜeby pomáhat
lidem v nouzi
dovede podat
informaci operaþnímu
stĜedisku
integrovaného
záchranného systému

Ochrana obyvatel za mimoĜádných
situací

PĜ- lidské tČlo
1. pomoc

Základní složky integrovaného
záchranného systému

Z – mimoĜádné události ve svČtČ

Projekt:

Téma: Lidská práva
Výstup RVP ZV – pĜimČĜenČ uplatĖuje svá práva a respektuje práva a oprávnČné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských
práv a svobod

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Lidská práva v dokumentech
Práva dítČte

D – historické souvislosti pĜijetí základních
dokumentĤ o lidských právech
Vv – tabule s dČtskými právy

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák:
- objasní význam pĜijetí
Deklarace lidských práv
- objasní prĤvod lidských práv
-zná nejdĤležitČjší lidská
práva
- vyjádĜí základní vztah mezi

Rovnost a nerovnost

ýj – Rovnost a nerovnost lidí - úvaha
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Projekt – Moje lidská práva

lidmi
- vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití mezi lidmi
- rozpozná jednání a chování,
která se tolerovat nemohou
- rozpozná projevy záporných
charakterových vlastností u
sebe i druhých lidí
- kriticky hodnotí a vhodnČ
koriguje své chování

ýj – Ezopovy bajky ( co je bajka, jaké
bajky znáš?

Svoboda a autorita
( svoboda projevu…)
pojem autorita
( þím ji lze získat)

Morálka a mravnost
( co je morální)

D- T.G.Masaryk – demokratický politik
A . Hitler
- nacistický diktátor
Cj -

Všeobecná deklarace lidských práv

pohádky H.Ch. Andersena
další autoĜi pohádek
dobro a zlo v pohádkách

Projekt ýj - scénky z bajek
- rozdČlit a vybrat role
Vv - nakreslete bajku
- ilustrace

Projekt:
- vyber si v podobČ postav
z pohádek dobro a zlo
- napiš svou pohádku, kde
zvítČzí dobro nad zlem
Projekt – Moje lidská práva

Téma: Život mezi lidmi
Výstup RVP ZV – objasní, jak mĤže realistiþtČjší poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivnČ ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života
¾ posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i spoleþných cílĤ, objasní význam vĤle pĜi dosahování cílĤ a pĜekonávání
pĜekážek
¾ rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodnČ koriguje své chování a
jednání,
popíše, jak lze usmČrĖovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní pĜednosti, pĜekonávat osobní nedostatky a
pČstovat zdravou sebedĤvČru
¾ kriticky pĜistupuje k mediálním informacím, vyjádĜí svĤj postoj k pĤsobení propagandy a reklamy na veĜejné mínČní a chování lidí
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Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: -rozumí pojmĤm
socializace, resocializace,
minorita, majorita
-uvede pĜíklady zámČrného i
nezámČrného výchovného
pĤsobení
-rozumí pojmu sociální
skupina, jak vznikají
- je si vČdom vlivu ostatních
þlenĤ skupiny na svoji
osobnost
- chápe rodinu jako
významnou a trvalou
skupinu, ve které hraje svou
sociální roli
-vnímá školu jako sociální
skupinu, ve které se uþí
navazovat vztahy ve
spoleþnosti na základČ svých
kvalit
-vyjmenuje þleny skupiny,
zná jejich roli
- chápe význam vzdČlání a
sebevzdČlání
- rozumí pojmu záchranná síĢ
- uvede pĜíklady pozitivního a
negativního vlivu part
- ví, co jsou rĤzné druhy
komunikace
- ví, co jsou média,vysvČtlí
význam slova, má kritický
vztah k informacím z médií

PatĜíme k lidem

Z – oblasti svČta s odlišnou kulturou
D – místo þlovČka ve starovČké
spoleþnosti, spoleþenská pĜedurþenost

Vliv rodiny

D – heraldika
Rv -

Ve škole

ýj - synonyma

Mezi vrstevníky

Komunikace
Média
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Možnost projektu

Téma: Majetek v našem životČ
Výstup RVP ZV – rozlišuje a porovnává rĤzné formy vlastnictví, uvede jejich pĜíklady,
objasní potĜebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatĖuje ve svém jednání,
rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodnČ koriguje své
chování a jednání
Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Roþníkové výstupy
Žák:
-

-

Naše potĜeby
se uþí poznávat naše
potĜeby
rozeznává majetek
soukromý a státní
respektuje
nedotknutelnost cizího
majetku
Majetek a vlastnictví
rozpoznává, co je
dĤležité pro život a co
dĤležité není

Mít nebo být

Z – bohaté a chudé regiony
- u nás i ve svČtČ
D – lidské potĜeby v prĤbČhu dČjin

D, Z – bohatství naší zemČ v historických
a geografických souvislostech

ýj - úvaha
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Poznámky

Téma: ěízení spoleþnosti
¾ Výstup RVP ZV rozlišuje nejþastČjší typy a formy státĤ a na pĜíkladech porovná jejich znaky
¾ rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ýR i jejich orgánĤ a institucí, uvede pĜíklady institucí a orgánĤ, které se
podílejí na správČ obcí, krajĤ a státu
¾ objasní výhody demokratického zpĤsobu Ĝízení státu pro každodenní život obþanĤ
¾ vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede pĜíklady, jak mohou výsledky voleb ovlivĖovat každodenní život
obþanĤ
¾ dodržuje právní ustanovení, která se na nČj vztahují, a uvČdomuje si rizika jejich porušování
Roþníkové výstupy
Žák:
-

-

Se seznamuje s chodem
a Ĝízení státu
Základními prvky
demokracie
S principem voleb
S možnostmi zapojení do
aktivního života
spoleþnosti
Státní správa a
samospráva
Princip a fungování voleb

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Poznámky

Stát

ýj – þetba J.Verne – Dva roky
prázdnin
DČjepis – formy státu

Cesta k demokracii

D- cesty budování demokracie

– možnost projektu
V celém tématu
možnost projektu volby

- volba tĜídnímsamosprávy
Volby

V celém tématu
možnost projektu volby

ZaþlenČní do veĜejného života

V celém tématu
možnost projektu volby
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9. roþník
TÉMA: STÁT A PRÁVO
Výstup RVP ZV -rozlišuje nejþastČjší typy a formy státĤ a na pĜíkladech porovná jejich znaky
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ýR i jejich orgánĤ a institucí, uvede pĜíklady
institucí a orgánĤ, které se podílejí na správČ obcí, krajĤ a státu
-objasní výhody demokratického zpĤsobu Ĝízení státu pro každodenní život obþanĤ
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede pĜíklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivĖovat každodenní život obþanĤ
- pĜimČĜenČ uplatĖuje svá práva a respektuje práva a oprávnČné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
- objasní význam právní úpravy dĤležitých vztahĤ - vlastnictví, pracovní pomČr, manželství
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich dĤsledky, uvede pĜíklady nČkterých smluv upravujících
obþanskoprávní vztahy - osobní pĜeprava; koupČ, oprava þi pronájem vČci
- dodržuje právní ustanovení, která se na nČj vztahují, a uvČdomuje si rizika jejich porušování
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánĤ právní ochrany obþanĤ, uvede pĜíklady jejich þinnosti a spolupráce pĜi
postihování trestných þinĤ
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší pĜestupek a trestný þin, uvede jejich pĜíklady
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Školní výstupy
-

-

-

-

-

Uþivo

vyjmenuje hlavní znaky státu a státní symboly,
vysvČtlí jejich význam
objasní vztah státu a práva v souþasném svČtČ a
v minulosti
vysvČtlí vztah stát a obþan a povinnosti vyplývající
z tohoto vztahu obČma stranám
vyjmenuje možnosti nabytí a pozbytí státního
obþanství

Stát

urþí typy státu podle organizaþního uspoĜádání,
hlavního pĜedstavitele a zpĤsobu vlády
na konkrétních pĜíkladech provede srovnání
jednotlivých typĤ státu, pokusí se uvést výhody a
nevýhody rĤzných uspoĜádání pro život obþanĤ

Druhy státu

objasní význam voleb v demokratickém státČ
vysvČtlí pojmy pĜímá a nepĜímá demokracie, aktivní a
pasivní volební právo
popíše zpĤsoby voleb do zastupitelstev s dĤrazem na
volby v ýR

Volby v demokratickém
státČ

vysvČtlí význam dČlby státní moci v historických
souvislostech
analyzuje dČlbu státní moci v ýR a pravomoci
jednotlivých institucí

DČlba státní moci

vysvČtlí a správnČ používá základní právní pojmy –
právní vztah, právní Ĝád, fyzická osoba, právnická
osoba, právní subjektivita a zpĤsobilost k právním
úkonĤm, zákonný zástupce

Právo v každodenním
životČ
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Poznámky

PrĤĜezová témata

-

-

odĤvodní význam právní úpravy dĤležitých
mezilidských vztahĤ – napĜ. manželství, vlastnické a
pracovnČ právní vztahy apod.
zná, dokáže vyhledat a zorientovat se v základních
dokumentech upravující lidská práva

-

vyjmenuje orgány právní ochrany, vysvČtlí náplĖ jejich Právní ochrana
práce (na modelových situacích urþí, na který z nich
se obrátí)

-

vysvČtlí rozdíl mezi trestným þinem a pĜestupkem
pro konkrétní pĜíklady vyhledá v našem právním Ĝádu
možné tresty

Trestní právo

-

zná pravidla uzavírání obþanskoprávních smluv –
sepíše se všemi náležitostmi pĜíklad smlouvy o
pronájmu a koupi, uplatní nárok na reklamaci apod.
posoudí, které smlouvy mĤže jako nezletilý uzavĜít a
kdy je zapotĜebí zákonného zástupce

Obþanské právo

-

-

na základČ získaných znalostí aktivnČ uplatĖuje svá
práva, je si vČdom a pĜijímá odpovČdnost za své
jednání, dodržuje právní ustanovení a respektuje
práva druhých
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