TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

OBČANSKÁ VÝCHOVA 9. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák
• vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
poskytují občanům
• rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané
• rozlišuje a porovnává úkoly výroby, obchodu
a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
• vysvětlí pojmy nabídka, poptávka, trh
• na příkladu chování kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování tržní ekonomiky
• vyloží
smysl
voleb
do
zastupitelstev
v demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů

UČIVO

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
- funkce a podoby peněz

• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování trestných činů
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek
a trestný čin, uvede jejich příklady

M – základy finanční matematiky, daně
Dramatizace – fungování trhu, chování

- formy placení
- význam daní
- výroba, obchod, služby
Principy tržního hospodářství
- nabídka, poptávka, trh
- podstata fungování trhu

STÁT A PRÁVO
Principy demokracie
- politický pluralismus
- význam a formy voleb

• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
– vlastnictví, pracovní poměr, manželství

POZNÁMKY

Právní řád České republiky
- význam a funkce

VDO 2/3 – občan, občanská společnost a stát
VDO 4/1, 4/3 - principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
VDO 3/1 - formy participace občanů v politickém
životě
VDO 4/3 – principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování

- orgány právní ochrany občanů, soudy
- právní norma, předpis
Protiprávní jednání

Listina základních práv a svobod

- druhy a postihy protiprávního jednání

VDO 2/4 – občan, občanská společnost a stát
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• dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování

UČIVO

POZNÁMKY

- trestní postižitelnost
- porušování přepisů v silničním provozu

VDO 4/5 - principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování

- porušování práv v duševním vlastnictví
• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich
důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava, koupě, oprava či pronájem věci

Právo v každodenním životě
- význam právních vztahů
- důležité
vyplývající

právní

vztahy a

závazky z nich

- styk s úřady
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR
v rámci EU i možných způsobů uplatňování

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Evropské integrace
- podstata, význam, výhody
- Evropská unie a ČR

• uvede některé významné mezinárodní organizace
a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí
jejich význam ve světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy

Mezinárodní spolupráce

MuV 5/3 – princip sociálního smíru a solidarity

- ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce
mezi státy, její výhody

MEGS 3/7 – jsme Evropané

- významné mezinárodní organizace
• uvede příklady některých projevů globalizace,
porovná jejich klady a zápory
• uvede některé globální problémy současnosti,
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva,
uvede příklady možných projevů a způsobů

Globalizace
- projevy, klady a zápory
- významné globální problémy
- způsoby jejich řešení

EnV 3/7 – lidské aktivity a problémy životního
prostředí
EnV 4/5 – vztah člověka k prostředí
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řešení globálních problémů na lokální úrovni –
v obci, regionu
• uvede příklady mezinárodního terorismu
a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání

UČIVO

POZNÁMKY

