
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, předmět: výchova k občanství, 3. věkové období, 6. ročník

Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využívání 

volného času, orientuje se v místní nabídce 

volnočasových aktivit, připraví program pro volný čas

Člověk v rytmu času, denní rytmus, volný čas

Chápe význam školy v životě člověka, v praxi 

uplatňuje svá práva, ale i povinnosti

Život ve škole, význam školy v životě člověka, práva a povinnosti žáků, naše škola

Chápe pojem domova z hlediska své přináležitosti, 

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 

aktivně proti němu vystupuje, vytváří si osobní vztah 

ke svému domovu, bydlišti a jeho okolí, posoudí a na 

příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení 

konkrét. úkolů a dosahování některých cílů v rodině, 

ve škole, v obci

Domov - místo, kde žijeme, obec jako celek, obecní zřízení, život v obci - vztah k 

přírodě

Environmentální výchova 

(vztah člověka k 

prostředí)

Zná památná místa obce a regionu, vysvětlí k jakým 

událostem či osobám  se vážou, chová se šetrně ke 

kulturním památkám a přírodním objektům

Moje obec - Praha 15, památná místa, významné osobnosti, kulturní nabídka…, 

region a jeho zvláštnosti, památky Prahy, Praha a kultura

Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné 

solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v 

případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích 

ohrožení, uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 

způsobem, objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kultur. zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 

postoje k menšinám, rozpozná netolerantní, 

rasistické, xenofobní a extremist. projevy v chování 

lidí a zaujímá aktiv. postoj proti všem projevům lids. 

nesnášenlivosti

Lidská setkání, mezilidské vztahy a komunikace,zásady lidského soužití, rovnost a 

nerovnost lidí, lidská solidarita, problémy lidské nesnášenlivosti, podoby 

netolerance

Osobnostní a sociální 

výchova (poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti), multikulturní 

výchova (kultur. 

diference, lids. vztahy, 

etnický původ, 

multikulturalita)

Dějepis - 6. ročník ( 

Vývoj ras)

Osvojí si základní morální hodnoty a pravidla chování, 

chápe principy odpovědnosti za své chování a jednání

Morálka a mravnost, kořeny morálky, etika, morálka a právo, pravidla chování, 

svoboda a odpovědnost

Osobnostní a sociální 

výchova (hodnoty, 

postoje, praktická etika)
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Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní 

vybírá akce, které ho zajímají, kriticky přistupuje k 

mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování 

lidí

Člověk a kultura, významy pojmu kultura, odlišné kultury a kulturní vzorce, kulturní 

instituce, masová a alternativní kultura, masmédia , kulturní život, informace, kritika, 

veřejné mínění

Mediální výchova 

(fungování a vliv médií 

ve spol., interpretace 

vztahu mediál. sdělení a 

reality, tvorba mediál. 

sdělení)

Dějepis - 7.-9. ročník ( 

Kulturní období, průřez)

Orientuje se v různých životních situacích, umí čelit 

náročným životním situacím

Člověk a svět, smysl lidského života, náhražky smyslu života, klady a zápory 

lidského života, náročné životní situace, volný čas a životní styl, hledání vlastních 

cílů

Osobnostní a sociální 

výchova (rozvoj 

schopností poznávání)

Osvojí si způsoby chování a komunikace ve 

společnosti, umí řešit neshody a konflikty

Člověk a společnost, pravidla chování ve společnosti, hledání blízkého člověka, 

porozumění lidí, význam přátelství a kamarádství, formální a neformální skupiny, 

party

Osobnostní a sociální 

výchova (komunikace, 

kooperace a kompetice)

Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 

vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života, 

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 

individuál. i společných cílů, objasní význam vůle při 

dosahování cílů a překonávání překážek, rozpozná 

projevy zápor. charakter. vlastností u sebe i u druhých 

lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 

jednání, popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakter. a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 

překonávat osob. nedostatky a pěstovat zdravou 

sebedůvěru

Osobnost člověka, charakter, vlastnosti, schopnosti, dovednosti, city a chování, city 

a projevy, agrese a hněv, sebereflexe, životní zkušenost, kvalita života

Osobnostní a sociální 

výchova (sebepoznání a 

sebepojetí, seberegulace 

a sebeorganizace, 

psychohygiena, 

kreativita)

Výchova ke zdraví - 8. 

ročník (Sebepojetí)

Poznámky:
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Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Ostatní:

Environmentální výchova  (vztah člověka k prostředí), osobnostní a sociální výchova (poznávání lidí, mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, rozvoj schopností poznávacích, komunikace, kooperace a kompetence), multikul.výchova (kulturní diference, lidské vztahy, 

etnický původ, multikulturalita)

3


