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OBČANSKÁ VÝCHOVA Ročník 6. 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 
 

Objasní účel důležitých symbolů státu         
a způsoby jejich používání 

Státní symboly - přehled, užití  
 

Zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování 

Ochrana kulturních památek, přírodních 
objektů a majetku  

 
 

Kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k vlivu reklamy                
a propagandy na veřejné mínění                
a na chování lidí 

Prostředky masové komunikace, 
masmédia 
 
 

MeV - Vnímání autora 
mediálních sdělení, 
Fungování a vliv médií  
ve společnosti 

Zhodnotí a doloží význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v 
situacích ohrožení a obrany státu 
 

Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 
rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů 
a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v 
nouzi, potřební lidé ve společnosti 

 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
 
 
 

Uplatňuje vhodné způsoby chování  
a dorozumívání v různých životních 
situacích, dokáže řešit konflikty 
nenásilným způsobem 

Osobní a neosobní vztahy, mezilidská 
komunikace, konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti, 
morálka a mravnost, svoboda a vzájemná 
závislost, pravidla chování 

 
OSV – Mezilidské vztahy 
 
 
 
 

Doloží z praxe přínos spolupráce lidí  
k dosažení cílů v rodině, škole i obci 

Dělba práce a činností, výhody spolupráce 
lidí 

 

Zhodnotí nabídku kulturních institucí   
a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

Naše škola, naše obec, region, kraj 
- rozmanitost kulturních projevů, kulturní 
hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce, 
masová kultura 

 
VDO – Občanská společnost 
a škola 

  
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 

Rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví,   
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 
Majetek, vlastnictví - formy, hmotné  
a duševní, jejich ochrana 

 
 
 

 
Objasní význam ochrany duševního 
vlastnictví, dodržuje tyto zásady  
ve svém jednání 

 
Ochrana duševního vlastnictví v praxi 
 
 

 

Dodržuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se 
rizikům při hospodaření s penězi 
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, 
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti, objasní princip 
vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti 

Peníze - funkce, podoby, formy  placení, 
hospodaření s penězi,  rozpočet 
domácnosti, úspory, investice, úvěry, 
splátkový prodej, leasing 
 

 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
 
 

  
STÁT A PRÁVO 

 
 

Rozlišuje složky státní moci v ČR, 
porovnává jednotlivé orgány  
a instituce obecní, krajské i státní 

Příklady institucí a orgánů, které se podílejí 
na správě obcí, krajů a státu 
 

VDO – Formy participace 
občanů v politickém životě, 
Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

  
MEZINÁRODNÍ VZTAHY,  

GLOBÁLNÍ SVĚT 

 
 

 
Popíše začlenění ČR do EU 

 
Členství v EU 

EGS – Objevujeme Evropu  
a svět 

 
Uvede příklady možných projevů  
a způsobů řešení globálních problémů  
na úrovni obce a regionu 

 
Ochrana životního prostředí 

 
EV – Lidské aktivity  
a problémy životního 
prostředí 

 


