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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvědomuje si, jak nás 
ovlivňují a formují události 
v našem životě, všímá si 
rozdílů mezi lidmi, ale přijímá 
je jako přirozené, připomene si 
znaky jednotlivých 
vývojových období člověka, 
upevní si pravidla správné 
životosprávy, zamýšlí se nad 
tím, co člověka utváří, co jej 
vychovává a která pravidla 
jsou pro jeho život důležitá. 

- Poznává sebe sama, 
uvědomuje si vlastní 
jedinečnost, učí se rozeznávat 
své záporné stránky a umí 
s nimi pracovat, uvědomí si 
své klady a posiluje je, 
uvědomí si vzájemnou 
interakci dospívajících a 
dospělých. 

 

Osobnost 
- rozdíly mezi lidmi, změny 
biologické, psychické a sociální; 
- osobnost, puberta, adolescence, 
poznání sebe sama; 
představy o budoucnosti, dospělost a 
stáří; 
- sebepojetí, sebepoznání, 
sebehodnocení, sebevědomí, 
sebeuvědomování, vůle; 
- temperament, typy temperamentu, 
charakter; 
- motivy, zájmy, potřeby, hodnoty; 
- vlohy, schopnosti, dovednosti, 
inteligence, nadání, talent, genialita, 
kreativita. 
 
 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

- moje tělo, moje psychika 
(temperament, postoje, 
hodnoty); co o sobě vím a co ne; 
jak se promítá mé já v mém 
chování; můj vztah ke mně 
samé/mu; moje učení; moje 
vztahy k druhým lidem; zdravé a 
vyrovnané sebepojetí 
(Sebepoznání a sebepojetí). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Diskutují o tom, co mohou 
jednotlivé etapy života 
přinášet hezkého a jaké 
problémy jsou naopak s nimi 
spjaty, začínají si uvědomovat, 
co od života čekají, zamýšlejí 
se nad významem iniciačních 
rituálů. 

- Vyzkouší si metody posilování 
sebevědomí, seznámí se 
s možnostmi plnění svých 
„snů“, vnímají rozdíl mezi 
zdravým a přehnaným 
sebevědomím a rozdílnost 
svého já (sebereflexe, reflexe 
okolí a skutečnost). 

- Zjistí svůj typ temperamentu 
(dominantní), stanoví si úkoly 
sebevýchovy, uvědomí si 
rozdíly reakcí lidí s různým 
temperamentem, uvědomí si, 
jak se charakter projevuje 
v jednání člověka, diskutují o 
charakterním a 
bezcharakterním jednání. 

 

Psychické procesy a stavy 
- smyslové poznávání 

skutečnosti – vnímání, vjem, 
smyslové klamy, sociální 
vnímání a poznávání, 
všímavost a představivost; 

- rozumové poznávání 
skutečnosti – myšlení, řeč, 
myšlenkové operace, řešení 
problémů, 

- paměť, zapomínání, 
pozornost; 

- hra, učení, práce, funkce 
pravé a levé hemisféry; 

- city, jejich druhy a vlastnosti 
 
 

 

 

Morální rozvoj 

- dovednosti pro řešení problémů 
a rozhodování z hlediska 
různých typů problémů a 
sociálních rolí - problémy v 
mezilidských vztazích, zvládání 
učebních problémů vázaných na 
látku předmětů, problémy 
v seberegulaci (Řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvědomí si, co nás motivuje a 
které motivy jsou pro nás 
obzvlášť důležité, rozliší vyšší 
a nižší potřeby. 

- Uvědomí si, že vlohy je třeba 
rozvíjet vlastní činností. 

- Ověří si existenci smyslových 
klamů, procvičí si svou 
všímavost a představivost, 
uvědomí si závislost vnímání 
na ostatních vlivech 
(momentální stav a přístup 
k životu...) A chybné tendence 
při vnímání druhých lidí. 

- Vyzkouší si a procvičí svou 
schopnost myšlení, hledání 
nových řešení problémů, 
divergentní myšlení. 

- Vyzkouší si různé druhy 
paměti, ověří si na sobě 
pravidla pro pamatování, 
zamyslí se nad tím, co nám 
ulehčuje pozornost a co ji 
naopak ztěžuje, 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- otestují si svou pozornost a 
svůj typ paměti. 

- Hledají odlišnosti mezi 
jednotlivými druhy činností, 
zamýšlí se nad tím, jak nás 
učení celý život provází, 
pokusí se určit, která 
hemisféra je dominantní a 
vědomě zapojovat tu méně 
dominantní. 

- Uvědomí si a pojmenují své 
emoce, hledají jejich příčiny a 
přemýšlí o jejich projevech, 
uvědomí si motivační vliv 
emocí na vlastní aktivitu. 

- Rozpozná nevýhody 
agresivního a pasivního 
jednání, zváží výhody 
asertivního chování pro lepší a 
snadnější jednání s lidmi, 
vyjádří vlastní názor a postoj, 
asertivně vyjadřuje pochvalu a 
kritiku a umí ji přijímat, 
používá vhodné formulace při 
efektivní komunikaci. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Rozlišuje vlastní původce 
stresu (stresory), učí se zvládat 
stresové situace, zamýšlí se 
nad svými způsoby řešení 
konfliktů, případně hledá 
vhodnější varianty jejich 
zvládání, dokáže potlačit 
emoce a umí převést konflikt 
na problém, nacvičuje užívání 
tzv. JÁ-výroku. 

-  Uvědomí si, že zdraví je 
jednotou tělesné a duševní 
rovnováhy, uvědomí si svůj 
aktuální zdravotní stav a řeší 
případné nedostatky, trénuje 
schopnost relaxace, zamýšlí se 
nad možnými důsledky 
některých našich rozhodnutí 
týkajících se zdraví (např. 
Užívání návykových látek). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Vcítí se do života v minulosti a 
zamýšlí se nad jeho 
přednostmi i negativy, popíše 
základní funkce dělby práce 
v rodině a ve společnosti a 
vysvětlí jejich význam, 
uvědomí si rozsáhlost 
výrobních a nevýrobních 
řetězců uspokojujících naše 
potřeby, závislost jako jeden 
z důsledků přílišné 
specializace, jednoduše popíše 
vývoj výroby. 

-  Rozlišuje výrobní a nevýrobní 
odvětví, vyjmenuje příklady 
výrobních faktorů (práce, 
půdy, kapitálu), orientuje se 
v síti obchodů a služeb v obci, 
zamýšlí se nad způsoby, 
kterými se prodávající snaží 
získat své zákazníky. 

- Vyloží podstatu fungování trhu 
na příkladu chování kupujících 
a prodávajících, zamyslí se 
nad možnostmi ovlivňování 
poptávky, jednoduše  

Člověk v sociálních vztazích – 
- asertivní, pasivní a agresivní 

jednání, asertivní práva a 
povinnosti; 

- stres a jeho příčiny, konflikt, 
způsoby řešení životních 
situací; 

- tělesné a duševní zdraví, 
relaxace. 

Hospodaření 
- dělba práce, specializace, technický 
rozvoj; 
- výrobní a nevýrobní odvětví, 
výrobní faktory, sjednávání nákupů 
statků a služeb, vhodná komunikace; 
- trh, nabídka, poptávka fungování 
trhu, cena zboží, tvorba ceny, inflace, 
ekonomika. 

- hospodaření – úvěry,  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vysvětlí fungování trhu zboží a 
trhu práce, uvědomí si 
vzájemné propojení 
ekonomických subjektů (firem 
a domácnosti), přemýšlí nad 
základními ekonomickými 
otázkami (Co? Jak? Pro 
koho?). 

- na příkladu vysvětlí rozdíl 
mezi úrokem placeným a 
přijatým  
- na příkladech objasní 
možnosti úspor, investic či 
spotřeby při nakládání 
s volnými finančními 
prostředky  

- Vysvětlí rozdíl mezi právními 
a morálními normami, posiluje 
schopnost dodržování společně 
stanovených zásad. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Zabývá se konkrétními 
právními vztahy, rozliší jejich 
účastníky (osoby fyzické a 
právnické), pokusí se vyhledat 
potřebné právní normy 
v konkrétní situaci. 

- Seznámí se s Ústavou ČR a 
vyhledává v ní informace. 

- Upevní znalosti o zákonodárné 
složce státní moci, pochopí 
rozdíl mezi poměrným a 
většinovým zastoupením a 
seznámí se s průběhem 
legislativního procesu. 

- Seznámí se s tím, jak funguje 
výkonná moc, vyzkouší si 
postup při tvorbě vlády. 

- Seznámí se s významem 
soudní moci a soustavou soudů 
v ČR, zamyslí se nad 
prostředky, které umožňují 
nestrannost a nezávislost 

Právo 

- morální a právní normy, 
následky porušování norem; 

- právní vztah – jeho účastníci, 
obsah, předmět, právní 
způsobilost, právní řád, 
právní systém, právní oblast, 
právní odvětví, právní 
předpisy a normy;  

- Ústava ČR, její struktura; 
- zákonodárná moc v ČR, 

volby do Parlamentu ČR, 
poměrný a většinový systém, 
mandát, poslanecká imunita, 
legislativní proces; 

- výkonná moc v ČR, vláda a 
prezident, činnost 
ministerstev; 

 
 

VDO 

- volební systémy a 
demokratické volby a politika 
(parlamentní, krajské a 
komunální volby); obec jako 
základní jednotka samosprávy 
státu; společenské organizace a 
hnutí (Formy participace občanů 
v politickém životě). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

soudů, porozumí rozdílu mezi 
občanskoprávním a trestním 
řízením. 

- Upevní své znalosti o 
základních lidských právech a 
povinnostech, ví, že základní 
práva jsou zakotvena v našem 
ústavním pořádku, 
garantována státem a chráněna 
jeho institucemi, zamyslí se 
nad významem odpovědnosti. 

- Rozliší hlavní principy 
levicových a pravicových 
stran, zamýšlí se na d 
prostředky používanými ve 
volební kampani. 

- Diskutuje nad aktuální situací 
v EU, porovnává soustavu 
orgánů EU a ČR. 

 

 

 

- soustava soudů v ČR, spor 
občanskoprávní a záležitost 
trestní; 

- Listina základních práv a 
svobod, ombudsman, 
prosazování svých práv a 
respektování práv druhých; 

- politické spektrum v ČR, 
politické strany, pravice, 
levice, pluralita, volební 
kampaň; 

- orgány EU a jejich funkce. 
 

 

MV 

- pěstování kritického přístupu 
ke zpravodajství a reklamě; 
rozlišování zábavních 
(„bulvárních“) prvků ve sdělení 
od informativních a společensky 
významných; hodnotící prvky ve 
sdělení (výběr slov a záběrů); 
hledání rozdílu mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením; chápání 
podstaty mediálního sdělení, 
objasňování jeho cílů a pravidel; 
identifikování základních 
orientačních prvků 
 
 

 

 


