
5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor (předmět): Občanská výchova  -  ročník: PRIMA

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)

Rok, čas
žák dokáže vysvětlit základní 
časové jednotky na základě 
astronomickém i křesťanském

Významné dny v roce
dokáže vyjmenovat významné 
dny a vysvětlit důvod jejich 
oslav 

Svátky a výročí

vysvětlí význam oslav z 
hlediska citového i 
významového i z hlediska 
mezilidských vztahů

Život v naší škole - školní řád a 
režim

V-ČVS-07
uplatňuje vhodné 
způsoby chování a 
komunikace

vysvětlí,proč je třeba své 
jednání podřídit školnímu řádu

Všeobecné vzdělání jako příprava 
pro život

V-ČVS-10
posoudí přínos 
spolupráce při řešení 
problémů

vysvětlí,jaký význam má 
základní vzdělání pro jeho 
vlastní vývoj

Režim dne, správná životospráva V-ČVS-04
cíleně vybírá kulturní 
akce

sestaví zásady správné 
přípravy na vyučování

Příbuzenské vztahy V-ČVS-07
konflikty řeší nená-
silným způsobem

vysvětlí základní význam rodiny 
jako základu státu

Rodokmen V-ČVS-08
respektuje kulturní 
zvláštnosti

objasní důležitost znalosti svých 
kořenů

Rodinné tradice V-ČVS-07
zhodnotí důležitost 
vztahů v rodině

doloží příklady nejdůležitějších 
rodinných tradic
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Peníze a majetek v životě člověka V-SAH-3
dodržuje zásady 
hospodárnosti

dokáže objasnit, jaké místo má 
majetek mezi ostatními 
životními hodnotami

Rodinný rozpočet V-SAH-03
objasní vlastní způsob 
zacházení s penězi

dokáže na příkladech správně 
popsat, jak vzniká rodinný 
rozpočet a jak se rozděluje

Racionální způsoby hospodaření V-ASH-03
zdůvodní potřebu 
vyhýbat se rizikům 
hospodaření s penězi

dokáže rozpoznat a porovnat 
vhodné a nevhodné způsoby 
využívání rodinného rozpočtu

Člověk a jeho začleňování do 
společnosti

V-ČVS-07
uplatňuje vhodné 
způsoby chování a 
komunikace

rozpoznává, do jakých 
společenských vztahů je 
začleněn

Společenské vztahy a jejich typy V-ČVS-10
posoudí přínos 
spolupráce lidí v soc. 
skupině

určí, jaké sociální role jsou od 
něho očekávány

Společenské hodnoty a normy, 
vzorce chování

objasní potřebu 
tolerance ve společnosti

vysvětlí,jaký význam má pro 
život ve společnosti dodržování 
norem

Mezilidské vztahy, jejich projevy a 
druhy

respektuje odlišné 
názory

objasní význam dodržování 
zásad společenského styku

Význam lidské spolupráce V-ČVS-09
zaujímá aktivní postoj 
proti projevům lidské 
nesnášenlivosti

na příkladech správně rozliší 
projevy asertivní a agresivní 
mezilidské komunikace

Vztah k vlasti a minulosti V-ČVS-02
zhodnotí svůj postoj k 
vlasti

zhodnotí příklady 
nejdůležitějších historických 
událostí spojených s naší zemí

Kdo nás proslavil V-MZG-01
popíše postavení naší 
vlasti ve světě a v 
Evropě

zhodnotí příklady  důležitých 
osobností

Mateřský jazyk, cizí jazyky, 
národní menšiny

V-ČVS-08
objasní, proč je třeba 
respektovat jiné 
národnosti

rozpozná specifikum 
mateřského jazyka

V-ČVS-08
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Pověsti o počátcích národa V-ČVS-01
dokáže srovnávat 
počátky dějin 
evropských národů

vyhledá základní pověsti z dějin 
českého národa

Národní bohatství V-ČVS-04
je schopen si z kulturní 
nabídky vybírat akce, 
které ho zajímají

dokáže popsat nejdůležitější 
kulturní zdroje a kulturní 
památky

Kulturní a veřejný život naší obce, 
naše tradice, možnosti zájmové 
činnosti,

V-ČVS-04
dokáže zhodnotit svou 
obec z hlediska 
kulturního vyžití

zhodnotí příležitosti uplatnit své 
zájmy v rámci obce

Naše město v minulosti a 
přítomnosti, významní rodáci

V-ČVS-03
zdůvodní důležitost 
ochrany místních 
památek

zhodnotí důležité osobnosti v 
rámci města a jejich činnost

Hlavní město Praha V-MZG-01
zhodnotí postavení 
Prahy v Evropě

popíše nejdůležitější pražské 
kulturní památky

Náš region V-ČVS-04
určí jednotlivé regiony 
naší republiky

orientuje se v regionu místně i 
historicky

Vlastenectví a jeho projevy V-ČVS-01
popíše státní symboly a 
svátky

odlišuje projevy vlastenectví od 
projevů nacionalismu

Významné planetární problémy a 
způsoby jejich řešení

V-MZG-03
doloží příklady 
některých projevů 
globalizace

na příkladech činnosti 
některých společností objasní 
význam a způsoby řešení 
globálních problémů  

KOO-05

Problémy 
národnostní,náboženské a jiné 
nesnášenlivosti

V-MZG-04
stanoví některé globální 
problémy a vyjádří svůj 
názor

rozezná projevy nesnášenlivosti 
a vyjádří svůj postoj

KOO-01

EMV-03
EMV-04

KOP-03

KŘP-01
KUČ-04
KKO-03
KOB-01

OSV-07
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