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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly 

mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen; lidská solidarita, 

pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve 

společnosti 

 

 

Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní 

vztahy, mezilidská komunikace; konflikty 

v mezilidských vztazích, problémy lidské 

nesnášenlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 

v situacích ohrožení a obrany státu. 

 

 

Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem. 

 

Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. 

 

 

 

Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy v chování 

lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti. 

 

 

Multikulturní výchova – 

jedinečnost člověka a jeho 

zvláštnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova – 

respektování zvláštností 

různých etnik 

Multikulturní výchova – 

rovnocennost, odlišnost, 

vzájemná rovnost. 

 

Výchova demokratického 

občana – principy soužití 

s minoritami. 

Multikulturní výchova – 

projevy rasové 

nesnášenlivosti 

Multikulturní výchova – 

vstřícný postoj k 

odlišnostem 

 

Výchova ke zdraví – vztahy 

ve dvojici 

 

Výchova ke zdraví – 

ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

 

Výchova ke zdraví – 

mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví – 

vytváření hodnotového 

systému 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Zásady lidského soužití – morálka a 

mravnost, svoboda a vzájemná závislost, 

pravidla chování; dělba práce a činností, 

výhody spolupráce lidí 

 

Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, 

poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 

druhých lidí, systém osobních hodnot, 

sebehodnocení; stereotypy v posuzování 

druhých lidí 

 

 

 

 

Evropská integrace – podstata, význam, 

výhody; Evropská unie a ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů v rodině, ve 

škole, v obci. 

 

Žák rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u druhých 

lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 

chování a jednání. 

 

 

 

 

 

Žák popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování. 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – já – zdroj 

informací o sobě (postoje, 

hodnoty) 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – ostatní – zdroj 

informací i mně 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – Evropská 

integrace 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – Evropská 

unie a její fungování 

 

Multikulturní výchova – 

vztahy mezi kulturami 

 

Výchova ke zdraví - 

komunikace 

 

 

 

Výchova ke zdraví – 

chování člověka 

 

 

 

 

 

 

Dějepis – dějiny 20. století 

 

Zeměpis – geografie 

Evropy 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Mezinárodní spolupráce – ekonomická, 

politická a bezpečnostní spolupráce mezi 

státy, její výhody; významné mezinárodní 

organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

 

Žák uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má vztah 

ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění 

a popíše výhody spolupráce mezi státy, 

včetně zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích. 
 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – státní a 

evropské symboly 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – 

mezinárodní organizace 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – mezníky 

evropské historie 

 

Multikulturní výchova – 

právo žít společně a 

spolupracovat 

Dějepis – dějiny 20. století 

 

Zeměpis – geografie světa 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Globalizace – projevy, klady a zápory; 

významné globální problémy včetně válek 

a terorismu, možnosti jejich řešení 

 

Žák uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a zápory. 

 

 

 

Žák uvede některé globální problémy 

současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 

a popíše jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva. 

 

Žák objasní souvislosti globálních a 

lokálních problémů, uvede příklady 

možných projevů a způsobů řešení 

globálních problémů na lokální úrovni – v 

obci, regionu. 

 

Žák uvede příklady mezinárodního terorismu 

a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – příběhy, 

zážitky, zkušenosti 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – děti 

v jiných zemích, život 

v evropských rodinách 

Přírodopis – dopad 

globalizace na životní 

prostředí 

 

Zeměpis – globální 

problémy světa 

 

Výchova ke zdraví – vliv 

vnějšího prostředí na 

člověka 

 


