
Výchova k občanství                                                                                                      7. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 sleduje aktuální dění v obci, 

regionu, republice i ve světě 

 zhodnotí a na příkladech doloží 

význam solidarity mezi lidmi, 

vyjádří, jak může pomáhat 

lidem v nouzi nebo v ohrožení 

 uplatňuje vhodné způsoby 

chování a komunikace 

v různých životních situacích, 

konflikty řeší nenásilným 

způsobem 

 kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj 

k působení propagandy a 

reklamy na chování lidí 

 zhodnotí nabídku kulturních 

institucí a vybírá akce, které ho 

zajímají 

 vyjmenuje hlavní světová 

náboženství a stručně je 

charakterizuje 

 třídí odpad 

 objasní potřebu tolerance 

ve společnosti, respektuje 

kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, chování a myšlení lidí 

- zaujímá tolerantní postoje 

k menšinám 

rozpoznává a odsuzuje rasistické, 

netolerantní, extremistické a 

xenofobní projevy chování 

 rozlišuje a porovnává různé 

formy vlastnictví, uvede jejich 

příklady 

 objasní potřebu ochrany 

duševního vlastnictví a podle 

toho i jedná 

 vyjmenuje významné 

mezinárodní organizace, 

posoudí jejich význam a popíše 

výhody spolupráce mezi státy 

 je si vědom svých práv, ale i 

povinností, přiměřeně je 

uplatňuje    

 posoudí význam ochrany 

lidských práv a svobod 

 

Život mezi lidmi: 

- lidská setkání, společenské a 

sociální skupiny 

- rozdíly mezi lidmi, rovnost 

mužů a žen, solidarita, pomoc 

lidem v nouzi 

- vliv rodiny, školy, vrstevníků, 

- vztahy mezi lidmi, konflikty, 

komunikace, nesnášenlivost 

 

Kulturní život: 

- rozmanitost kulturních 

projevů, hodnoty a tradice, 

kulturní instituce, masová 

kultura, masmédia 

- víra a náboženství 

- zásady lidského soužití, 

pravidla chování, morálka a 

mravnost, etika 

- ochrana přírodního a 

kulturního bohatství, třídění 

odpadu 

 

Majetek v našem životě: 

- formy vlastnictví, potřeby, 

hmotné a duševní vlastnictví, 

ochrana vlastnictví, role státu, 

základy finanční gramotnosti -

hospodaření s penězi a 

majetkem, rozpočet rodiny, 

výdaje, náklady na bydlení 

 

Svět kolem nás: 
- mezinárodní spolupráce, 

ekonomická, politická a 

bezpečnostní, její výhody 

- mezinárodní organizace 

(NATO, OSN, EU aj.), 

tolerance k národnostním 

menšinám, hrozba terorismu 

 

Lidská práva: 

Všeobecná deklarace lidských 

práv, rovnost a nerovnost, 

svoboda a autorita 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
Poznávání lidí, 

Mezilidské vztahy, 

Komunikace 

 

 

 

 

Mediální výchova 
Fungování a vliv médií 

ve společnosti,  

Kritické čtení, vnímání 

mediálních sdělení 

 

Osobností a sociální 

výchova 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 
Evropa a svět nás 

zajímá, Jsme Evropané 

 

Multikulturní 

výchova 
 Princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

Multikulturní 

výchova 
Kulturní diferenciace 

 


