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

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)

Vztahy ve skupině, rovnost a 
nerovnost lidí.

Lidská práva univerzální a 
specifická.

Všeobecná deklarace lidských 
práv a svobod.

Ústavní listina práv a svobod.

Úmluva o právech dítěte.

Fáze lidského života.                        V-ČJJ-01           

objasní, jak může 
realističtější poznání a 
hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s 
druhými lidmi i kvalitu 
života

Pochopí rozdílnost jednotlivých 
osobností.

Proměny člověka v době 
dospívání.
Dospíváme a hledáme 
společenství.

V-ČJJ-02

posoudí vliv osobních 
vlastností na dosaho- 
vání individ. i společ. 
cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů 
a překonávání překážek

Popíše a rozliší projevy 
kladných a záporných 
charakterových vlastností 
člověka. 

Téma Učivo
Výstupy

PT

VDO-02       
MKV-05

KSP-03                    
KOB-02

KK

přiměřeně uplatňuje svá 
práva a respektuje 
práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí;
posoudí význam 
ochrany lidských práv a 
svobod

Uvede příklady základních práv 
a svobod každého člověka a 
dokumentů upravujících lidská 
práva. 

V-SAP-05

Li
ds

ká
 p

rá
va
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  -
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t

OSV-02
OSV-04
OSV-06

KUČ-03
KKO-05
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Působení sociálních skupin. V-ČVS-07

uplatňuje vhodné 
způsoby chování a 
komunikace v různých 
životních situacích, 
případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným 
způsobem

Uvede příklady příčin a situací, 
v nichž mohou mezi lidmi 
vznikat vzájemné neshody a 
konflikty.

Osobní vlastnosti.
Dovednosti a schopnosti.
Charakter.
Volní vlastnosti.

V-ČJJ-03

rozpoznává projevy 
záporných 
charakterových 
vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky 
hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a 
jednání

Pochopí důležitost rozvíjení 
dobrých stránek osobnosti a 
potlačování špatných. Na 
příkladech vysvětlí a zdůvodní 
význam  vůle při překonávání 
překážek. 
Dokáže posilovat své volní 
vlastnosti.

Náročné životní situace.
Konflikty. Stres.

V-ČJJ-04    

popíše, jak lze 
usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, 
překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

Předvídá konfliktní a rizikové 
situace, účinně jim předchází a 
případně na ně adekvátně 
reaguje.

C
ito

vý
 ž

iv
ot

Chování, jednání a prožívání. 
Základní znaky a druhy citů. 
Nálady a jejich vliv na chování a 
jednání. 
Citové vztahy člověka. 
Vrstevnické vztahy. Přátelství. 
Vyšší city a jejich projevy.

Na příkladech objasní odlišnosti 
lidí v prožívání důležitých 
životních situací. Získá základní 
představu o znacích emocí a 
dostává tak návod k vlastnímu 
sebepoznání. 
Uvědomí si význam přátelství v 
životě člověka. Dokáže přijímat 
přátelství jiných lidí a sám 
přátelství poskytovat.

OSV-02
OSV-03
OSV-07 

KKO-01
KKO-02
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OSV-07
OSV-08
OSV-09
OSV-10
OSV-11

KŘP-01
KŘP-05
KSP-02
KOB-01
KOB-03
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Hledáme sami sebe.
Sebehodnocení, sebepoznání, 
sebevýchova. 
Hledáme svůj svět. 

V-ČJJ-04

popíše, jak lze 
usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, 
překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

Je schopen sebepoznání, 
sebehodnocení. Uvědomuje si 
svou vlastní identitu v rámci 
mezilidského a společenského 
soužití. 

Kvalita paměti.                                          
Volný čas.                                                                           

Rozlišuje vhodné a nevhodné 
způsoby využívání volného 
času.

                                                                       
Generační problémy /tolerance/.              
Snášenlivost a nesnášenlivost 
/rasová, náboženská, 
národnostní/.

V-ČVS-08
V-ČVS-09

objasní potřebu 
tolerance ve 
společnosti; rozpoznává 
netolerantní, rasistické, 
xenofobní a 
extremistické projevy v 
chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem 
projevům lidské 
nesnášenlivosti

Respektuje odlišné názory a 
zájmy lidí i odlišné způsoby 
jejich chování a myšlení. Je 
tolerantní k menšinám, 
rozpozná projevy rasové 
nesnášenlivosti a vysvětlí, 
k jakým důsledkům může vést.

Ž
iv

ot
ní

 s
ty

l a
 z

dr
av

í

Zdravý životní styl. 
Denní režim.                
Drogy a jiná nebezpečí.  

Organizuje svůj denní režim v 
souladu se zásadami zdravého 
životního stylu, volí správná 
rozhodnutí ve prospěch zdraví 
a odmítá postupy poškozující 
zdraví. Uvědomuje si rizika 
zneužívání návykových látek a 
dokáže zaujímat žádoucí 
postoje.

OSV-03
OSV-04
OSV-10
OSV-11

KŘP-05          
KKO-05        
KSP-03          
KOB-03
KOB-05
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t OSV-01

OSV-02
OSV-03
OSV-04
OSV-07
OSV-08               
MKV-01
MKV-02
MKV-03         
VDO-02 

KUČ-01
KUČ-05
KSP-03
KSP-04 
KOB-04
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R
od

in
ný

 ž
iv

ot Předpoklady pro uzavření 
manželství. 
Zodpovědné rodičovství. Vztahy 
rodičů a dětí.                         
Péče státu o rodinu. Rozvodovost.
Náhradní rodičovská péče.

V-SAP-06 V-
ČVS-10 

objasní význam právní 
úpravy důležitých vztahů 
- vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství;
posoudí a na příkladech 
doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení 
konkrétních úkolů a 
dosahování některých 
cílů v rodině, ve škole, v 
obci

Vysvětlí podmínky uzavření 
manželství. Objasní význam 
zodpovědného výběru životního 
partnera. 
Uvede základní práva rodičů 
vůči sobě navzájem a jaké 
povinnosti mají vůči svým 
dětem.                                              
Popíše základní práva 
nezletilých dětí v  rodině. 
Popíše význam mravní a právní 
ochrany dítěte v případě 
rozvodu rodičů. Vysvětlí 
význam náhradní rodičovské 
péče. 

VDO-02       
OSV-07    
OSV-11

KKO-03        
KOB-02
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