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Žákovské kompetence Učivo - obsah
Přiřazení okruhů 

průřezových témat

Mezipředmětové 

vztahy
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,uvede 

jejich příklady

Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního 

vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání

Dodržuje zásady hospodárnosti,popíše a objasní 

vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i 

svěřeným majetkem,vyhýbá se rizikům v hospodaření 

s penězi

Je schopen stručně popsat způsob tvorby státního 

rozpočtu a jeho význam pro stát

Vysvětlí funkci peněz a příklady forem placení

MAJETEK A VLASTNICTVÍ

- různí vlastníci majetku

- formy vlastnictví,hmotné a duševní vlastnictví

- druhy majetku

- peníze, jejich vznik a funkce

- hospodaření s penězi

- rozpočet a životní úroveň

Mediální výchova

(interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality;stavba mediálních 

sdělení)

Zeměpis-8.r. Životní 

úroveň obyvatel

Objasní principy tržního hospodářství a podstatu 

fungování trhu - nabídka,poptávka,zisk,cenová 

politika

Dokáže vyjmenovat základní formy podnikání

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby,obchodu a 

služeb,uvede příklady jejich součinnosti

Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 

podstatu fungování trhu

TRH A TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- principy tržního hospodářství-nabídka,poptávka,trh

- formy podnikání

- dělba práce a konkurence

- obchod,zisk

- zemedělství,průmysl,služby

- výroba,obchod,služby

Osobnostní a sociální 

výchova  (mezilidské 

vztahy)

Pracovní činnosti-9.r. 

Trh práce

Výtvarná výchova-9.r. 

Logo firmy

Vysvětlí funkce bank a jejich služby občanům

Uvede příklady sociálních dávek a příspěvků,které 

mohou získat občané

Objasní význam a různé typy daní

Dokáže vnímat úlohu výroby,obchodu a služeb

Rozlišuje,ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a 

do kterých oblastí stát směřuje své výdaje,uvede 

příklady dávek a příspěvků,které ze státního rozpočtu 

získávají občané

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU

- banky,finance a investice

- rozpočet a daně

- cla a poplatky

- pojištění a sociální zabezpečení

- péče státu o zaměstnanost

Osobnostní a sociální 

výchova (kooperace a 

kompetice)

Mediální výchova 

(kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení)

Zeměpis-8.r. 

Hospodářská činnost 

lidské společnosti-3 

sektory

Výtvarná výchova-9.r. 

Grafika
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Uvádí příklady globálních a ekologických 

problémů,jejich příčiny a možné důsledky;vyjádří na 

ně svůj osobní názor

Vyjmenuje projevy globalizace,jejich klady a zápory

Vysvětlí význam mezinárodní spolupráce

Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 

občanů,uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich uplatňování

Uvede některé významné mezinárodní organizace a 

společenství,k nimž má vztah ČR,posoudí jejich 

význam ve světovém dění a popíše výhody 

spolupráce mezi státy

Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 

vlastní postoj ke způsobům jeho potírání

Objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů,uvede příklady možných projevů a způsobů 

řešení

ZEMĚ - NÁŠ DOMOV

- širší a užší domov

- ekologické a společenské problémy

- jejich příčiny a řešení

- evropská integrace - podstata,význam,výhody;EU a ČR

- mezinárodní spolupráce a vztahy - ekonomické,politické,bezpečnostní

- globalizace - projevy,klady a zápory

- nebezpečí mezinárodního terorismu a nutnost boje s ním

Environmentální výchova 

(ekosystémy;základní 

podmínky života;lidské 

aktivity a problémy 

život.prostředí;vztah 

člověka k prostředí)

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech ( jsme 

Evropané;Evropa a svět 

nás zajímá )

Mediální výchova 

(kritické čtení a vnímání 

mediálních 

sdělení;vnímání autora 

mediálních sdělení)

Zeměpis-8.r. Globální 

ekologické a 

environmentální 

problémy lidstva

Zeměpis-8.r. 

Mezinárodní organizace

Zeměpis-9.r. Postavení 

ČR v Evropě a ve světě

Vnímá význam víry v životě člověka

Dokáže pochopit význam náboženství z hlediska 

kulturního i historického

POHLED ČLOVĚKA NA SOUČASNÝ SVĚT

- člověk v současném světě

- podoby víry

- náboženská víra

- druhy světových náboženství

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech 

(objevujeme Evropu a 

svět)

Osobnostní a sociální 

výchova (mezilidské 

vztahy)

Dějepis-6.r.Počátky 

křesťanství

Zeměpis-8.r. Rozšíření 

náboženství na Zemi

Poznámky:
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Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Ostatní:

Environmentální výchova (ekosystémy;základní podmínky života; lidské aktivity a problémy život.prostředí;vztah člověka k prostředí)

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

Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj (mezilidské vztahy,kooperace a kompetice)

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


