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Žák ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI  

• vysvětlí pojem domova z hlediska své 
přináležitosti k rodině, obci, regionu, vlasti 

• uvede příklady prvků, které člověku pomáhají 
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho 
okolí 

Domov – pojem domov 

- prostředí domova 

- bydliště a jeho okolí 

D – historické hledisko (domov) 

 

 

 

• vysvětlí význam harmonických vztahů mezi 
členy rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro 
zdravý vývoj dítěte 

• rozpozná možné příčiny rodinných problémů 
a uvede vhodné způsoby řešení 

• popíše, do kterých důležitých oblastí rodina 
směřuje své výdaje 

• se dokáže rozhodnout, jak vhodně naložit se 
svým kapesným a s uspořenými penězi 

Rodina – postavení jedince v rodině 

- role členů rodiny 

- funkce a vývoj rodiny 

- vztahy v rodině, rodinné problémy 

- úplná a neúplná rodina  

- náhradní rodinná péče 

- hospodaření rodiny 

OSV 6/1, 6/2 – mezilidské vztahy 

Projekt – rodokmen 

M  – deník hospodaření rodiny 

• si uvědomuje význam vzdělání pro život 

• dodržuje školní řád, aktivně se zapojuje do života 
školy 

Naše škola – život ve škole 

- práva a povinnosti žáků 

- činnost žákovské samosprávy 

VDO 1/1, 1/2 – občanská společnost a škola 
(žákovská samospráva, parlament) 

• uvede příklady památných míst obce a regionu, 
vysvětlí, k jakým událostem či osobnostem se 
vážou 

• se chová šetrně ke kulturním památkám 
a přírodním objektům, zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a aktivně proti němu 
vystupuje 

Naše obec, region, kraj  

– zajímavá a památná místa 

- ochrana kulturních památek a přírodních objektů 
a majetku 

- důležité instituce 

- místní tradice, rodáci 

VDO 3/3 – formy participace občanů v politickém 
životě – společenské instituce v obci 

VDO 1/3, 1/4 – Občanská společnost a škola 

exkurze 

EnV 4/1 – vztah člověka k prostředí (obec, region) 

D, ČJ – významné osobnosti, události 
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Projekt – osobnost, dílo, místo, které nás 
proslavilo 

• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

• objasní účel důležitých symbolů našeho státu 
a způsoby jejich používání 

• uvede příklady významných osobností, které 
proslavily naši vlast 

• určí zajímavá a památná místa našeho státu 

Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví 

- státní symboly 

- zajímavá a památná místa 

- významné osobnosti důležité instituce 

- státní svátky, významné dny 

VDO 2/1 – občan, občanská společnost a stát 

MeV 6/1 až 6/3 – tvorba mediálních sdělení 

MeV 7/1 až 7/4 - práce v realizačním týmu 

 


