
Výchova k občanství pro 2.stupeň ZŠ

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE Náplň lekce

1. 6.ročník 1 Rodina, zvyky a tradice

2 Pravidla chování

3 Moje vlast

2.
1 Lidský život

2 Kulturní bohactví

3 Naše země

4 Peníze

3. 8.ročník 1 Já, člověk

2 Vztahy mezi lidmi

3 Stát a jeho formy

4. 9.ročník 1 Co po základní škole

2 Finanční gramotnost

3 Národní hospodářství

4 Evropské a světové organizace

V kapitole pro 9. ročník se zaměříme na možnosti, co dělat po základní 

škole. Jak si vybrat střední školu, typy vysokoškolského vzdělání, možnosti 

studovat/pracovat v zahraničí. Volba povolání v České republice. Dozvíme 

se víc o platebním styku a hospodaření s penězi. Ve třetí lekci se naučíme o 

hospodaření našeho státu. Na závěr si zopakujeme formy mezinárodní 

spolupráce a naučíme se názvy světových i evropských organizací.

V této kapitole se budemě věnovat člověku jako osobnosti. Jaký má 

charakter, co je to temperament, jáké má člověk potřeby. Prohloubíme si 

znalosti o vztazích mezi lidmi. Jak to funguje v manželství a v rodině s 

dětmi. Na závěr si zopakujeme základní infromace o našem státu, občanství 

a formou křížovky se naučíme o Ústavě České repulbiky. 

7.ročník

Pro žáky 6. a 9. tříd druhého stupně jsme si připravili speciální kurz občanství zaměřený na procvičování a opakování probírané látky. Kurz hravou formou opakuje nabité znalosti, upevňuje je a rozvíjí. Kurz je 

vhodným doplňkem pro prezenční výuku a také slouží jako domácí příprava.

V této kapitole si zopakujeme jak se chovat a žít s lidmi. Naučíme se vztahy 

a zvyky v rodině. Zopakujeme si pravidla chování a porušování pravidel 

soužití mezi lidmi. Neopeneme ani zákládní lidská práva. Na závěr se 

naučíme základní pojmy naší vlasti.

V kapitole pro sedmý ročník základní školy si osvojíme pojmy v oblasti 

lidského těla, naučíme se, jakými období lidského života člověk prochází a 

zopakujeme si pravidla chování. Dozvíme se základní infromace o naši zemi, 

o kulturním bohactví naší země a zopokujeme si základní lidská práva. Na 

závěr si zopakujeme pojmy o naší měně. 


