
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Občanská výchova pro 6. ročník  - Milan Valenta, Práce 2003 

Občanská výchova 6 - Dagmar Janošková, Fraus 2004 

                                                            

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Já a škola 
- návaznost na adaptační kurz – Můj portrét  
- život ve škole, rovnost/nerovnost, hodnotový žebříček, práva a povinnosti žáků, 

samospráva 
- cyklus dne, týdne, měsíce, roku (důležité svátky  
- denní rytmus (režim dne, metody racionální přípravy na vyučování, volný čas) 

září 

říjen 

listopad 

2. Naše vlast 
- pověsti o počátcích českého národa (návaznost na literární výchovu, dramatizace 
- naši slavní předkové (hrdost na slavné předky) 
- co nás proslavilo (národní hrdost – světoznámé české výrobky, vynálezy a 

vynálezci, umělci a díla, přírodní útvary, slavní současníci) 

prosinec 

leden 

únor 

březen 

3. Obec, region, země 
- moje obec (naše město v minulosti a přítomnosti, památky, významné události, 

rodáci, místní pověsti) 
- radnice a obecní zastupitelstvo (seznámení se strukturou městského úřadu, 

princip komunálních voleb) 
- Praha – matka měst (pražské památky, význam Prahy a její postavení v rámci 

evropských měst) 
- významná místa naší země (zajímavá místa republiky, místa bitev, důležitých 

událostí, slavné hrady a zámky, poutní místa, památníky, tipy na prázdninové 

cestování 
- národnostní menšiny (lidé různých národnostní, snášenlivost, podstata rasismu) 

duben 

květen 

červen 

 

- během roku formou ,,aktualit“ pravidelné informace o aktuálním politickém, 

ekonomickém i kulturním dění doma i v zahraničí 

- využívání médií 

- dle aktuální nabídky a možnosti návštěvy výstav, muzea, uspořádání besed 
 

 

 

 

 

 

 

Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA    Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Jana Šebestová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)       Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Občanská výchova pro 7. ročník  - Milan Valenta, Albra 2001 

Občanská výchova 7 - Dagmar Janošková, Fraus 2004 

                                                         

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Národnost, vlast 
- národ (Čechy, Morava, Slezsko, národy a národnostní menšiny, vznik státu), 

rodina jako základní jednotka státu 
- naše vlast (státní symboly České republiky, pojem vlastenectví) 

září 

říjen 

2. Majetek a bohatství 
- majetek (druhy majetku – osobní, rodinný, obecní, státní, způsoby jeho 

nabývání, majetková nerovnost, sociální spravedlnost 
- vlastnictví 

listopad 

3. Kultura a její rozvíjení 
- kultura a umění (projevy kultury v životě jednotlivců a společnosti, kultura 

hmotná a duchovní, základní součásti kultury, jejich význam, druhy umění) 
- umělecké slohy a moderní umění (časový sled uměleckých slohů, architektura 

v našem městě) 
- kulturní instituce (aktivní naplňování volného času, kulturní instituce v našem 

městě a jejich funkce, náplň jejich činnosti, přínos, kulturní průmysl) 

prosinec 

leden 

únor 

březen 

4. Stát a právo 
- vznik státu a právních norem (základní znaky státu, psané právní normy, 

politické strany) 
- typy států (stát otrokářsky a feudální, nerovnost lidí, podřízenost, stát 

demokratický a totalitní) 
- volby (moc zákonodárná, výkonná a soudní, druhy voleb, charakter voleb  

v demokratické spol.) 
- výkonná moc (autorita, struktura soudní moci v naší společnosti, právníci činní 

v soudním řízení) 
- práva a povinnosti občanů 
- právo a morálka (morálka v osobním i veřejném životě, její význam a podstata, 

vliv morálky na utváření charakteru člověka, morální normy) 

březen 

duben 

květen 

červen 

 

- během roku formou ,,aktualit“ pravidelné informace o aktuálním politickém, 

ekonomickém i kulturním dění doma i v zahraničí 

- využívání médií 

- dle aktuální nabídky a možnosti návštěvy výstav, muzea, uspořádání besed 

 

 

Předmět: OBČANSKÝ VÝCHOVA                          Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Jiřina Šandová, Mgr. Jana Volfová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 7. (7. A, 7. B)                    Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Občanská výchova pro 8. ročník - Milan Valenta, Albra 2001 

Občanská výchova 8 - Dagmar Janošková, Fraus 2004 
                    

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Člověk jako jedinec 
- osobnost člověka, typy osobnosti, formování osobnosti, dědičné a získané 

faktory 
- životní cíle 
- sebepoznání, sebevýchova, psychologické hry 
- posuzování druhých lidí 
- komunikace, dramatizace 

září 

říjen 

listopad 

prosinec 

leden 

2. Člověk a předpoklady soužití 
- člověk a řád 
- lidská práva, Všeobecná deklarace lidských práv 
- problémy v oblasti lidských práv 
- právní vztahy, protiprávní jednání 

únor 

březen 

duben 

červen 

 

- během roku formou aktualit  pravidelné informace o aktuálním politickém, 

ekonomickém i kulturním dění doma i v zahraničí 

- využívání médií 

- dle aktuální nabídky a možnosti návštěvy výstav, muzea, uspořádání besed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA                         Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Jiřina Šandová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)                   Školní rok 2018/2019 



TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Občanská výchova pro 9. ročník - Milan Valenta, Albra 2001 

Občanská výchova 9 - Dagmar Janošková, Fraus 2004 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Člověk ve společnosti 
- spolupráce lidí a její podmínky, náboženství, sekty 
- svoboda vyznání 

září 

říjen 

listopad 

2. Právní základy státu 
- sdružování občanů 
- stát, ústava 

prosinec 

3. Občan v právních a ekonomických vztazích 
- zákoník práce 

leden 

únor 

4. Život člověka na planetě Zemi 
- globální problémy, odpovědnost člověka za osud Země 

březen 

duben 

5. Mezinárodní vztahy 
- mezinárodní spolupráce a mezinárodní společenství 
- evropské procesy 

duben 

květen 

6. Výchova k demokracii 
- demokracie, nezávislý tisk, veřejné mínění 

červen 

 

- během roku formou ,,aktualit“ pravidelné informace o aktuálním politickém, 

ekonomickém i kulturním dění doma i v zahraničí 

- využívání médií 

- dle aktuální nabídky a možnosti návštěvy výstav, muzea, uspořádání besed 
 

 

 

 

 

 

Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Jiřina Šandová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)                            Školní rok 2018/2019 


