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 Vyučující: Učebnice: 

MĚSÍC ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

září 

 
- rozhoduje se o volbě povolání o svém budoucím 

životě 
- klade si otázku, v čem vyniká 
- uvědomuje si, že každý člověk má svou 

důstojnost a místo ve společnosti 

 
Všestranní géniové 
Leonardo da Vinci „Kdo málo přemýšlí, dopouští 
se velkých chyb“ 
Albert Einstein „Logika vás dostane z místa A 
do místa B. Představivost vás dostane kamkoliv.“ 
Stephen Hawking – geniální vědec, který vysvětlil 
počátek a konec vesmíru 

 

EV  
Vztah člověka k prostředí  
 

říjen 

 
- rozumí světu médií, kdo koho ovládá? 
- uvědomuje si právo na informace a duševní 

vlastnictví 
- rozumí základům mediální etiky 

 

 
Filozofové a spisovatelé 
Aristoteles „Dokonalí lidé neválčí, nelžou, nedělají 
chyby a neexistují“ 
Václav Havel „Pravda a láska zvítězí nad lží  
a nenávistí“ 
Dalajláma „Že někdy nedostanete vždy, co chcete, 
je někdy obrovské štěstí. 
 

MV  
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  
Stavba mediálních sdělení  
Vnímání autora mediálních sdělení  
Fungování a vliv médií ve společnosti  
Tvorba mediálního sdělení  
Práce v realizačním týmu  

listopad 

 
- chápe podstatu lidského myšlení lidské myšlení 
- vysvětlí pojem - osobnost člověka 
- hledá cestu k psychické odolnosti 
- učí se překonávat stres – sport  

 

 
Lidská mysl a její základy 
Sigmund Freud „Všechno, co vidíme, slyšíme  
a cítíme, v nás zůstává, i když si to nepamatujeme“ 
Radkin Honzák – český psychiatr, publicista 
Pavel Kolář - Posilování stresem, cesta k odolnosti  
Marian Jelínek - Vnitřní svět vítězů 
 

OSV 
Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání 
Sebepoznávání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Psychohygiena, Kreativita 

prosinec 

 
- je si vědom, že je obrana vlasti nezbytná 
- vysvětlí pojmy mír a válka, demokracie 
- hledá příčiny válek 
- podmínky spravedlivé války  
- rozlišuje mezi dovolenými a nedovolenými 

válečné prostředky, Nobelova cena  
 

 
Demokracie a obrana vlasti 
Tomáš Garrigue Masaryk – první československý 
prezident 
George Washington – první prezident USA 
Barack Obama – první Afroameričan prezidentem 
USA 
 

VDO  
Občanská společnost a škola  
Občan, občanská společnost a stát  



2 
 

MĚSÍC ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Leden 

 
- chápe, že svět nemůže pokračovat bez užití 

moderní vědy 
- umí vhodně využívat digitální technologie a 

sociální sítě 

- přemýšlí o vesmíru, kde může být budoucnost 

Digitální technologie a vědní dovednosti 
Alan Turing – geniální matematik, který rozluštil 
záhady pomocí čísel 
Katherine Johnson – konstruktérka kosmických 
lodí 
Bill Gates – vynálezce a počítačový programátor 

 

 

únor 

 
- chápe rozvojovou pomoc  
- vysvětlí prosociálnost a multikulturní společnost 
- vyhledává informace o lidech z jiných koutů 

světa, především tam, kde vládne chudoba 

 
Princezna Diana – podařilo se jí změnit názor a 
pohled veřejnosti 
Matka Tereza – služba lidstvu Nobelova cena za 
mír 

MKV  
Kulturní diference  
Lidské vztahy  
Etnický původ 

březen 

 
- získává podněty a informace pro utváření 

vlastního názoru 
- toleruje lidi s jiným světonázorem 
 

 
Madeleine Albrightová – americká diplomatka a 
politička s českým původem 
Věra Čáslavská  - vynikající česká gymnastka 
Milada Horáková – oběť komunistického režimu   
   

  

duben 

 
- eticky zhodnotí, proč se říká, že „žena světu 

vládne“ 
- vysvětlí respekt, toleranci a důstojnost, která 

patří ženám, byť nemusí být jejich vzorem  

 
Angela Merkel – první žena v úřadu kancléřky 
Spolkové republiky Německo 
Královna Alžběta II. – nejdéle vládnoucí panovnice 
a královna na světě 
 

Sociální rozvoj  
Poznávání lidí, Mezilidské vztahy  
Komunikace, Kooperace a kompetice  

květen 

 
- zhodnotí, v čem spočívala genialita mužů, kteří 

dobyli svět 
- vysvětlí respekt, toleranci a důstojnost, která 

patří mužům, byť jejich výrobky neobdivují 
 

 
Ferdinand Porsche – konstruktér automobilů 
Porsche s českým původem 
Tomáš Baťa – Český král obuvi – magnát 
v obuvnickém průmyslu 
Emil Škoda – český podnikatel, který založil 
továrnu Škoda v Plzni 
  

VMEGS  
Objevujeme Evropu a svět  
Jsme Evropané  

červen 

- vytváří si vlastní názor na svoji budoucnost a 
životní cíle 

- vyslovuje morální zásady přijímané do života 

A kdo jsem já? 
Byla moje budoucnost byla ovlivněna významnou 
osobností  

Morální rozvoj  
Hodnoty, postoje, praktická etika  
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