Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Občanská výchova (ONV)
Výchova k občanství, výchova ke zdraví
Prima
1 hodina týdně
Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, iPad

Téma
Naše škola

Školní výstupy
 Sestaví se spolužáky
deset pravidel chování
ve třídě
 Vyhledá ve vnitřních normách
školy pravidla chování žáků a
zaměstnanců školy, jejich
práva a povinnosti
 Prakticky vyhledá v těchto
normách příslušná
ustanovení řešící modelový
problém
 Posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí
při řešení konkrétních úkolů
 Objasní všech deset
pravidel chování ve třídě
 Uvede, ve kterých vnitřních
normách školy jsou pravidla
chování žáků a pracovníků
školy
 Uvede alespoň sedm práv a
povinností žáků a
zaměstnanců

Učivo (pojmy)
morálka svoboda
dělba práce školní
řád
pravidla a normy práva a
povinnosti společenská
pravidla

Průřezová témata
Poznámky
Skupinové učení
Kritické myšlení
Dramatizace
Problémové učení
Samostatná práce


OSV – Seberegulace a
sebeorganizace
Sestaví 10 pravidel chování mezi
spolužáky – práva a povinnosti
Vytvoří vlastní rozvrh dne – plán
činností
VDO – Občanská společnost a
škola
Vyhledá práva a povinnosti
zaměstnanců a žáků školy,
porovná s právy občanů – Listina
základních práv a svobod
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Domov a rodina

 Vymodeluje, vytvoří, vyrobí
vnitřní zařízení svého
budoucího domova
 Se svými spolužáky
vymyslí a zorganizuje
pomoc lidem
v domově důchodců
 Uvede podmínky, za jakých
lze v ČR uzavřít sňatek
 Vysvětlí pojmy: církevní a
civilní sňatek, plánované
rodičovství
 Vyjmenuje funkce rodiny
 Vysvětlí pojem náhradní
rodinná výchova nezletilých
dětí

přátelství
láska
sňatek
manželství
plánované rodičovství
náhradní rodinná péče
generace
rodokmen
komunikace v rodině
společenská role

Rok v jeho proměnách a
slavnostech

 Vytvoří se svými
spolužáky kalendárium
jednoho měsíce
 Sestaví si vyvážený režim
dne a porovná jej s příklady
svých spolužáků
 Připraví a zorganizuje pro své
spolužáky jednu společenskou
hru
 Vytvoří přehled reálného
využití volného času
jednotlivých žáků/žákyň ve

čas
životní a přírodní cyklus
kalendárium
režim dne
lidové zvyky a tradice
pranostika
rčení
státní svátky
významné dny

Průřezová témata
Poznámky
OSV – Komunikace
Řečnická soutěž – Mladý
Demosthénes

Projekt: Tvorba kalendária
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Téma

Člověk jako jedinec

Školní výstupy
třídě
 Vytvoří přehled staročeských
zvyků a tradic dodržovaných
po celý rok našimi předky
 Objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků
a významných dnů do
kalendáře
 Uvede příklady spojitosti
života člověka s přírodními
cykly
 Objasní význam pojmů: denní
cyklus, režim dne, čas,
minulost, přítomnost,
budoucnost, opakování a
vývoj
 Sestaví svou vlastní
charakteristiku
 Vytvoří přehled svých
vlastností
 Objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s jinými
lidmi i kvalitu života
 Uvede, jak lze rozvíjet
osobní přednosti a rozvíjet
zdravou sebedůvěru

Učivo (pojmy)

kamarádství přátelství
láska
duševní zdraví
tělesné zdraví komunikace
mezi vrstevníky
šikana

Průřezová témata
Poznámky

OSV – Sebepoznání a sebepojetí
Aktivita – Čím vším jsem
Sestaví seznam svých vlastností a
sociálních rolí
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Naše vlast

 Sestaví a se svými
spolužáky vytvoří portfolio
na téma Zajímavá a památná
místa naší vlasti
 Využívá informační a
komunikační prostředky
 Se svými spolužáky
vyhledává vhodné
informace k seznámení
s významnými osobnostmi
a událostmi naší země
 Objasní účel důležitých
symbolů našeho státu a
způsoby jejich používání
 Zhodnotí alespoň jednu
významnou osobnost
z hlediska jejího přínosu pro
rozvoj naší země
 Popíše a zhodnotí alespoň
tři významná památná
místa

vlast
vlastenectví
památná místa
státní symboly
prezidenti ČR
moc zákonodárná
moc výkonná
moc soudní

Naše obec

 Sestaví se spolužáky fiktivní
předvolební program své
strany
 Porovná svůj volební program
se skutečným programem
libovolné politické strany
 Rozpozná charakterové

obec
obecní zastupitelstvo
obecní samospráva
státní správa
obecní úřad
obecní rozpočet
občan
čestné občanství

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy
vlastnosti u sebe a svých
spolužáků, které by byly
přínosné pro práci se
spoluobčany
 Rozliší na příkladech rozdíl
mezi obecní samosprávou a
státní správou
 Uvede alespoň pět práv a
povinností členů
zastupitelstva, městské rady,
občanů
 Vyjmenuje alespoň pět oblastí,
jejichž správa je řízena
městským úřadem
 Objasní úlohu starosty a
místostarostů města
 Uvede, které právní normy
spadají pod přímou kompetenci
městského úřadu

Učivo (pojmy)
národnost

Průřezová témata
Poznámky

