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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Naše škola – život ve škole, práva a 

povinnosti žáků, význam a činnost žákovské 

samosprávy, společná pravidla a normy; 

vklad vzdělání pro život 

 

 

 

 

Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; 

zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 

významné osobnosti; státní symboly, státní 

svátky, významné dny 

 

Naše obec, region, kraj – důležité instituce, 

zajímavá a památná místa, významní rodáci, 

místní tradice; ochrana kulturních památek, 

přírodních objektů a majetku 

 

 

 

Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, 

rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; 

osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, 

charakter; vrozené předpoklady, osobní 

potenciál 

 

 

Žák zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje. 

 

 

 

 

 

 

Žák objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich používání 

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu. 

 

Žák zhodnotí nabídku kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. 

 

 

 

 

 

Žák objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života. 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – vztahy v naší 

skupině 

 

Výchova demokratického 

občana – škola model 

otevřeného partnerství 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – státní a 

evropské symboly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – analýza vlastních 

postojů a hodnot 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – stanovení 

osobních cílů a kroků k 

dosažení 

 

 

 

 

 

Dějepis – vývoj školství 

v České republice 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis – geografie České 

republiky 

 

 

 

Hudební výchova – 

současná kultura a umění 

v našem regionu 

 

Výtvarná výchova – 

současná kultura a umění 

v našem regionu 

 

Výchova ke zdraví – 

utváření vědomí vlastní 

identity 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Lidská práva – základní lidská práva, práva 

dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv 

a práv dětí v dokumentech; poškozování 

lidských práv, šikana, diskriminace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peníze – funkce a podoby peněz, formy 

placení 
 

 

 

 

Žák přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod, 

rozumí povinnostem občana při zajišťováni 

obrany státu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žák na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady 

použití debetní a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení. 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – lidská práva 

 

Výchova demokratického 

občana – Listina základních 

práv a svobod 

 

Multikulturní výchova – 

otázka lidských práv, 

základní dokumenty 

 

Multikulturní výchova – 

předsudky a vžité 

stereotypy (diskriminace) 

 

Enviromentální výchova – 

náš životní styl 

 

Dějepis – vývoj lidských 

práv v historii světa i České 

republiky 

 

Výchova ke zdraví – 

mezilidské vztahy, šikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis – vznik a vývoj 

peněz 

 

Matematika – základní 

matematické operace 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 

investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; 

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich 

odlišnosti; význam daní. 

Žák sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, 

rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a 

výdaje.  

Zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, objasní princip 

vyrovnaného, schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti. 

Dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 

rizikům při hospodaření s penězi. 

Osobnostní a sociální 

výchova – smyslové 

vnímání, pozornost 

soustředění 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – dovednost 

zapamatování, řešení 

problémů 

 

Matematika – základní 

matematické operace 

 


