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Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Žák zvládá na základě svých znalostí svoje chování.
V souladu se svými cíli a morálkou přijímá 
odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
Rozpozná zvláštnosti  a charakteristiky jednotlivých 
životních etap.

Opakování 8.ročníku.
Rozhodování pro celý život.
Požadavky na partnera.
Lidé pro manželství nevhodní - sexuální deviace.
Reprodukční zdraví, plánované rodičovství.
Předčasný pohlavní styk a jeho možné následky.
Ochrana před nechtěným těhotenstvím.
Nemoci přenosné pohlavním stykem.
Promiskuita a nebezpečí s ní spojené.
Vztah "Já a ty" - problematika komunikace
Reprodukce: rozmnožovací ústrojí.
Početí.
Předporodní vývoj:
-   životospráva
-   budoucí otec
-   výbava pro dítě
-   příprava na porod
Porod.
Šestinedělí.
Výživa kojence.
První rok života dítěte - růst a vývoj
Vývoj a výchova batolete
Pozotivní a negativní  přístup
Výchova hrou
Odměny a tresty
Potřeby dítěte spojené s jeho vývojem - bydlení, prostor ke hrám, spaní, hygiena
Péče o nemocné dítě
Dětské nemoci
Rodinné konflikty a jejich vliv na dítě
Některé příčiny konfliktů mezi partnery - řešení
Negativní vztahy mezi rodiči a poruchy chování dítěte

Osobnostní a sociální 
výchova -Osobnostní 
rozvoj - Psychohygiena
 - Kreativita
 - Sociální rozvoj
Multikulturní výchova - 
Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Princip sociálního 
smíru a solidarity

Dě- historický vývoj 
jedince 6.r.
Př - 8. r. pohlavní 
soustava, reprodukce, 
rozmnožování
Ov- jedinec  a 
společnost - 7. r.
Tv - zdravotně 
orientovaná zdatnost
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Poznámky:

Průřezová témata:

E.Marádová: Rodinná výchova 2
E.Marádová, L.Kubrichtová: Péče o dítě
A.Brzek a kol.:Průvodce sexualitou člověka

Osobnostní a sociální výchova  -Osobnostní rozvoj - Psychohygiena -sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích
                              -  Kreativita - tvořivost v mezilidských vztazích
                              - Sociální rozvoj - Komunikace - řeč těla,řeč lidských skutků, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
Multikulturní výchova - Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci,předsudky a vžité stereotypy,důležitost integrace jedince v rodinných vztazích
                                  - Etnický původ -rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
                                  - Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných 
                                    sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
                                  - Princip sociálního smíru a solidarity - nekonfliktní život v multikulturní společnosti; otázka lidských práv


