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1. Vazba na ŠVP
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného
světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou
důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro
individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet
osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku
průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v
základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos
průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, dovedností
a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený
pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným
písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr
témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy.
Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a
zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. stupně
podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a
napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor
pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto
žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací.
Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně
respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat
procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů
oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si
integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.
Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím
obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků
realizovaných ve škole i mimo školu.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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Multikulturní výchova ( MKV)
Environmentální výchova
Mediální výchova
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1.1 Současný stav

Výchova demokratického občana
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní
charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti,
tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj
kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému
uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje
způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené,
demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně
řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem
na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s
uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.
Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických
okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi
subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří
demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní jsou žáci
více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky
se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě
mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti
se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování
demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak k despotismu je
neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického
myšlení.
Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou
vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou
tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a
občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na
společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k domovu
a vlasti.
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
•
•
•
•
•
•

vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a
prezentační schopnosti a dovednosti
prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě
k zákonu
rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a
odpovědnost
rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů
motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)
vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

1.2 Inovace
Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a
doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků.
Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány.

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve
škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě
školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – žákovských rad
či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy
se správními orgány a institucemi v obci.
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Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti
(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za
své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina
základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické
společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo,
spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k
jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny
nedorozumění a zdroje konfliktů).
Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a demokratické
volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní
jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí.
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie
jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam
ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů v osobním životě i ve společnosti.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013,
2016
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2. Učební osnovy
2.1. Učební osnovy s vyznačeným inovovaným učivem
Průřez. témata,
Výstup

Učivo

mezipředmětové
vztahy, projekty, kurzy

Žák:

Místo, kde žijeme

OSV: Sebepoznání

- orientuje se v okolí domova a školy

- domov - prostředí domova,

a sebepojetí

- popíše dopravní situace při cestě do školy,
při cestování ve volném čase

orientace v místě bydliště
- škola - okolí školy, bezpečná

VDO: Občanská

- rozliší některé dopravní značky

cesta do školy, riziková

společnost a škola

- zhodnotí technické požadavky na vybavení

místa a situace

Občan, občanská

jízdního kola

- obec (město), místní krajina -

- orientuje se v plánku obce

její části, poloha v krajině,

- určí hlavní a vedlejší světové strany

minulost a současnost městské

- vyjmenuje památky obce Řepy

části Řepy, význačné budovy,

- stanoví polohu městské části Řepy v rámci
města Prahy
- orientuje se v obci a v umístění význačných
budov
- seznámí se s historií obce Řepy
- ukáže hlavní zeměpisné dominanty v místní

dopravní síť
- okolní krajina (místní oblast,

Lidské aktivity

- naše vlast - domov, státní
správa, státní symboly

- rodina - příbuzenské

k prostředí
Mezipředmětové vztahy:

práce fyzická a duševní

Čj, M, Pč, Vv, Hv, Tv

- soužití lidí - politické strany,
pomoc nemocným a sociálně

i nedostatkům

slabým, společný "evropský

členům v rodině

prostředí

a mezigenerační vztahy,

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem

- chová se přiměřeně ke starším a mladším

a problémy životního
Vztah člověka

- na modelových situacích ukáže způsob

- vysvětlí úlohu rodiny ve společnosti

Základní podmínky
života

Lidé kolem nás

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem

EV: Ekosystémy

vodstvo na pevnině

- charakterizuje svoji vlast

- popíše státní symboly

MKV: Lidské vztahy

region) - zemský povrch,

krajině (vodní toky, silnice, železniční tratě…)

řízení státu

společnost a stát

dům", církve
- chování lidí - vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování -

vycházky do okolí školy

- snaží se řešit spory nenásilným způsobem

ohleduplnost, etické zásady,

výlet

- respektuje odlišné názory a zájmy jiných

zvládání vlastní emocionality,

za pomoci učitele a rodičů
- diskutuje o nevhodných formách chování
- navrhne způsob pomoci nemocným a
sociálně slabým
- orientuje se v profesi svých rodičů, zhodnotí,
zda jejich práce je duševní nebo fyzická

rizikové situace, předcházení
konfliktům, principy
demokracie
- právo a spravedlnost základní lidská práva,
protiprávní jednání, právní
ochrana občanů, majetku

Mezipředmětové vztahy:

a soukromého vlastnictví,

Čj, M, Pč, Vv, Hv, Tv

duševních hodnot
- vysvětlí časový řád a sled jednotlivých
období (denních, ročních, životních)

Lidé a čas
- orientace v čase a časový řád,

- určuje čas podle hodin a kalendáře

určování času, čas jako

- převede jednotky času

fyzikální veličina, dějiny jako

- zhodnotí život dříve a dnes
- orientuje se časově v rodinných albech
- orientuje se v časové posloupnosti známých
událostí na základě příběhů jiných lidí, pověstí

časový sled událostí, letopočet
- současnost a minulost v našem životě, předměty denní
potřeby

a pohádek
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Průřez. témata,
Výstup

Učivo

mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

- bydlení a způsob života,
průběh lidského života,

Mezipředmětové vztahy:

státní svátky a významné dny

Čj, M, Pč, Vv, Hv, Tv

- rozliší neživé a živé součásti přírody

Rozmanitost přírody

- na základě pozorování popíše a rozliší

- látky a jejich vlastnosti -

vlastnosti a změny některých látek

třídění látek, změny látek

- objasní pojmy přírodnina - surovina - výrobek

a skupenství,vlastnosti,

- vysvětlí základní význam vzduchu, vody,

porovnání látek a měření

ohně, nerostů, hornin a půdy pro člověka
- změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů

veličin s praktickým
užíváním základních
jednotek

- vysvětlí správný způsob likvidace odpadů

- voda a vzduch - výskyt,

v domácnostech a význam třídění odpadů

vlastnosti a formy vody,

- vymezí rozdělení živé přírody

oběh vody v přírodě,

- rozliší rostliny kvetoucí - nekvetoucí

vlastnosti, složení,

- vyjmenuje nejznámější užitkové, léčivé,

proudění vzduchu,

okrasné, jedovaté a chráněné rostliny

význam pro život

- najde některé rostliny v okolí školy a bydliště

- nerosty a horniny, půda

- pojmenuje podzemní a nadzemní části rostlin

- některé hospodářsky

- popíše projevy života rostlin

významné horniny

- rozliší části těla houby

a nerosty, zvětrávání,

- rozpozná běžně se vyskytující jedlé

vznik půdy a její význam

a jedovaté houby a pojmenuje je

- rostliny, houby,

- charakterizuje společné znaky živočichů

živočichové - znaky

- popíše vnější a vnitřní stavbu těla živočichů

života, životní potřeby

- rozpozná rozdíl ve způsobu života živočichů

a projevy, výživa,

a rostlin
- uvede základní rozdělení živočichů
(obratlovci-bezobratlí ; savci, ptáci,
obojživelníci, ryby, hmyz)
- používá pravidla bezpečnosti při kontaktu
s neznámými zvířaty a jedovatými rostlinami

stavba těla některých
nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro
člověka
- ohleduplné chování
k přírodě a ochrana

- popíše ohleduplné chování člověka k přírodě

přírody - ochrana a tvorba

- vyhledá příklady přírodních katastrof

životního prostředí,

Mezipředmětové vztahy:

přírodní katastrofy

Čj, M, Pč, Vv, Hv, Tv

a způsoby likvidace následků
- zhodnotí člověka jako součást živé přírody

Člověk a jeho zdraví

- vymezí jednotlivé vývojové etapy člověka

- lidské tělo - životní

- vysvětlí základní odlišnosti mezi mužem
a ženou
- rozliší základní vnější a vnitřní stavbu těla
člověka
- charakterizuje rodinu jako základ lidské
společnosti

potřeby a projevy,
pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy
lidské reprodukce,
vývoj jedince
- partnerství, rodičovství,

- vysvětlí význam péče o zdraví a otužování

základy sexuální

- porovná svůj způsob života se zásadami

výchovy - rodina

zdravé životosprávy

a partnerství
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Průřez. témata,
Výstup

- rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí
- popíše ošetření drobných poranění
a prevenci před úrazy
- používá zásady správného chování
zajišťující mu bezpečnost v různém prostředí
- vysvětlí bezpečné chování v silničním
provozu v roli cyklisty
- dokáže přivolat v případě nebezpečí policii,
hasiče a zdravotníky

Učivo

- péče o zdraví, zdravá
výživa - zdravá strava,
nemoc, drobné poranění
a úrazy, první pomoc,
úrazová zábrana;
osobní a intimní hygiena
- osobní bezpečí bezpečné chování v roli
cyklisty, krizové situace

- uvede telefonní číslo na linku bezpečí

(šikana, týrání, sexuální

- objasní své chování v situaci hromadného

zneužívání), služby

ohrožení

mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

odborné pomoci
- situace hromadného
ohrožení

Mezipředmětové vztahy:
Čj, M, Pč, Vv, Hv, Tv
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2.2. Učební osnovy - inovace
Učivo
Místo, kde žijeme

ŠVP výstupy
Žák

domov, prostředí domova
obec (město)
minulost a současnost MČ Řepy

uvědomí si, kde všude je jeho domov
orientuje se v plánku MČ Řepy
vyjmenuje památky a zajímavá místa v Řepích
začlení MČ Řepy do příslušného města - kraje
seznámí se s problematikou pravomoci ve své
obci
kriticky hodnotí překládané informace
analyzuje společenské jevy a problémy
navrhuje řešení konfliktů nenásilnou cestou
respektuje názory druhých
zajímat se o dění v obci
charakterizuje svoji vlast
chápe členění ČR, rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce
seznámí se s problematikou způsobu řízení ČR
jako demokratického státu
na modelových situacích ukáže způsob řízení státu
popíše státní symboly
definuje význam a cíle EU
respektuje odlišné názory a zájmy jiných
rozumí pojmu demokracie, formuluje její principy
pomocí školního řádu definuje práva a povinnosti
žáků

současné problémy v Řepích

naše vlast – domov, státní správa

Česká republika – demokratický stát
Evropská unie

Lidé kolem nás
principy demokracie
práva a povinnosti, zákl. lidská práva
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3. Výukové materiály
„Do skutečné demokracie se člověk nerodí, umění demokracie se učíme právě tak, jak
se učíme sportovat, znát dějiny nebo číst. Učíme se prožitkem a cvičením..."
( Centrum pro funkční demokracii, USA )
Cílem této práce bylo popsat možnosti vymezení a zařazování témat výchovy
k demokratickému občanství v rámci vyučovacího předmětu prvouka ve 3. ročníku ZŠ.
Vycházela jsem z vymezení cílů a obsahu výchovy k demokratickému občanství a z
možnosti volby vyučovacích metod a forem vhodných k rozvíjení a naplnění těchto cílů.

3.1.

Učivo: Místo, kde žijeme

-

Domov – orientace v místě bydliště

-

Obec – minulost a současnost městské části Řepy

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy:
Místo, kde žijeme
Žáci se v tomto tematickém okruhu učí chápat organizaci života v rodině, škole,
obci a společnosti, a to na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm. Učí se vstupovat do každodenního života s vlastní aktivitou a představami a
bezpečně se v tomto světě pohybovat. Jednotlivé činnosti a úkoly by měly přirozeným
způsobem v žácích probudit kladný vztah k místu jejich bydliště.
Očekávané výstupy vztahující se k výchově k demokratickému občanství:
Žák
•

začlení MČ Řepy do příslušného města - kraje

•

pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, v MČ Řepy

•

chápe členění ČR, rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce

•

seznámí se s problematikou pravomoci ve své obci

•

učí se řešit zdárně konflikty nenásilnou cestou, spolupracovat, diskutovat,
nepodléhat propagandě, kriticky hodnotit překládané informace, analyzovat
společenské jevy a problémy, být tolerantní, respektovat názory druhých, zajímat
se o dění v obci
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Organizační formy a metody práce:
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
•

prezentace, výklad

•

myšlenková mapa na téma ŘEPY

•

skupinová práce

•

práce s textem

•

inscenační metoda – hra rolí

•

diskuze

Pomůcky:
Prezentace, sešit a psací potřeby, několik čísel časopisu Řepská sedmnáctka, Řepská
sedmnáctka 5/2021 - článek na str. 10 „Co vás zajímá“
Cíl:
Hlavním cílem této hodiny je výchova vedoucí k rozvoji žákových postojů, dovedností i
vědomostí. Nejde tedy jen o vytváření soustavy poznatků, ale i o budování vztahu k
demokracii, ke své obci, o schopnosti řešit zdárně konflikty nenásilnou cestou,
spolupracovat, diskutovat, nepodléhat propagandě, kriticky hodnotit překládané
informace, analyzovat společenské jevy a problémy, být tolerantní, respektovat názory
druhých, zajímat se o dění v obci, využívat k tomu dostupné a vhodné prostředky,
mechanismy a instituce, řídit se principem spravedlnosti, být citlivý při zkoumání a
řešení sociálních problémů, apod.
Z hlediska cílů výchovy k demokratickému občanství se v těchto hodinách bude
konkrétně jednat o řešení problémů a hledání konsenzu a o dovednost kriticky zvažovat
problémy demokratické společnosti. Volba a aplikace zvolených metod určitým
způsobem posiluje rozvoj komunikativních dovedností, argumentování a také tvořivého
přístupu pro řešení problémů.
Motivace:
Jako motivaci k danému tématu využiji prezentaci ŘEPY (Příloha č. 1).
Podíváme se na zajímavá místa v našem okolí. Žáci se rozhovoří o místech, která již
navštívili a co je tam zaujalo.
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Prezentace ŘEPY – materiál k výkladu
Podíváme zblízka na náš domov. Co je naším domovem? Naše obec, nebo i její
okolí, náš kraj nebo i celá krajina, ve které žijeme? Výklad učitele doplňuje prezentace.
Připomeneme si zajímavá místa v našem okolí a také stručnou historii.
Historie
První písemná zmínka o Řepích pochází z roku 993 ze zakládací listiny
Břevnovského Břevnovského kláštera, tam stejně jako v dalších stoletích se vesnice
nazývala „Žepy“ a zůstávala osadou, připojenou k Liboci. Název "Ržep" se poprvé
objevil roku 1785. V roce 1872 bylo jižně od Řep zbudováno nádraží pro nedalekou
vesnici Zličín. Tím získala obec napojení na železniční síť tehdejšího českého
království. Od roku 1859 se Řepy zapsaly do historie novostavbou berounského kostela
Svaté Rodiny s klášterem a ženskou trestnicí, které založila a vedla Kongregace sester
boromejek. Proslavil ji zločinec Václav Babinský, který zde dožil jako zahradník a je zde
pohřbený. Po roce 1990 se boromejky do Řep vrátily a v rekonstruovaných objektech
obnovily Domov svatého Karla Boromejského s nemocnicí. V roce 1968 byly Řepy
připojeny k Praze spolu s řadou dalších okolních obcí. Panelové sídliště se objevilo
teprve v územním plánu pro Prahu z roku 1971, a to v podobě menší, než ve které bylo
později realizováno. V polovině 80. let 20. století bylo v oblasti, která byla již v 20. a 30.
letech 20. století zamýšlena pro výstavbu rodinných domů, realizováno sídliště pro
dvacet tisíc obyvatel. Výstavba sídliště probíhala po částech směrem od východu na
západ. To bylo rozděleno na dva celky (Sídliště Řepy I a Sídliště Řepy II). Severní a
západní okraje sídliště byly dokončovány v letech 1989 až 1990. Dosavadní
urbanistická koncepce dalšího rozšíření sídliště, hlavně směrem na západ ke Zličínu,
byla obnovena v letech 2016-2020. Od podzimu roku 1988 je v provozu tramvajová trať,
spojující Řepy s centrem Prahy. V roce 2010 prošla tato trať kompletní rekonstrukcí. V
roce 2014 proběhla kompletní revitalizace Řepského potoka. Městská část Praha-Řepy
do roku 1994 nezahrnovala jižní, převážně sídlištní část katastru Řep – tvořila ji pouze
severní část včetně starých Řep až ke Karlovarské ulici včetně bělohorského poutního
areálu, který tuto ulici přesahuje. Vyhláškou 9/1994 HMP byla k městské části s
účinností od 18. listopadu 1994 připojena i jižní část katastrálního území Řepy, která do
té doby patřila k městské části Praha 6. Od roku 1996 má městská část Praha 17 i
novou budovu radnice, která se nachází v ulici Žalanského.
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Sport
V Řepích se nachází fotbalové družstvo, které bylo založeno roku 1924 a nyní nese
název TJ Sokol Řepy. V ulici U Boroviček se nachází dráha BIKROSCLUBU. Také je
zde Sbor mladých dobrovolných hasičů SDH Praha-Řepy.
Sportovní centrum
Na začátku června roku 2020 bylo v Řepích v ulici Na Chobotě otevřeno multifunkční
sportovní centrum. Ve sportovním centru se nachází plavecký bazén s délkou 25m,
wellness bazén s dětským brouzdalištěm a finská sauna. Sportovní centrum má také k
pronájmu sportovní halu s kapacitou 400 osob a rozměry 57 x 27,7 m. V části fitness
centra jsou dva sály. Venkovní sportoviště zahrnuje tenisové kurty, beach volejbal a
hřiště na petanque.
Školství
V Řepích jsou 4 mateřské školy: Bendova, Pastelka, Socháňova a MŠ Laudova se
speciálními třídami.
Základní školy jsou zde následující.
•

Základní škola genpor. Františka Peřiny

•

Základní škola Jana Wericha

•

Japonská škola v Praze, kterou provozuje Nadace Japonské společnosti
v České republice.

V Řepích se také nachází Základní umělecká škola Blatiny, Kulturní centrum Průhon a
Kulturní dům Bílá Hora.
MČ Řepy jako každá obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých
občanů. Občané obce si do zastupitelstva obce ve svobodných a demokratických
volbách volí své zástupce. Ti pak za ně obec spravují. Navenek zastupuje obec
starosta. Starosta stojí v cele obecního úřadu.

15

Příloha č. 1

Která obec nebo městská část se může pochlubit svým znakem, ve kterém je rovnoramenný
křesťanský kříž, nápadně se podobající kříže Božího hrobu v Jeruzalémě? I meč sv. Martina dodává
Řepím na vznešenosti.

16

17

18

Děti můžeme seznámit také s legendou o svatém Martinovi a tím jim vysvětlit, proč mají
Řepy ve znaku plášť a meč. Legenda hovoří o setkání Martina se žebrákem, kterému
věnoval polovinu svého pláště. Významnou roli v legendě sehrála i husa, která dala
vzniknout významné svatomartinské tradici.
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2253-legenda-o-sv-martinovi
Legenda o svatém Martinovi
Kdysi dávno se v rodině statečného vojáka narodil syn, kterému dali jméno Martin. Otec
si vždy přál, aby byl z Martina statečný voják, jako byl on sám. Ale Martin nerad bojoval,
rád si hrál se zvířátky a rád si povídal s lidmi. Když ale vyrostl, otec jinak nedal a tak se
Martin stal vojákem. Bojoval v mnoha bitvách. Bojovat se Martinovi vůbec nelíbilo a tak
se rozhodl, že se vrátí domů. Byl chladný podzim, jako teď, foukal studený vítr a dokonce
začal padat první sníh. Martin v dálce uviděl velké město a přijel až k jeho bráně. U
brány uviděl žebráka, který byl celý prochladlý, hladový a prosebně hleděl na Martina.
Martin u sebe neměl jídlo ani peníze, seskočil však z koně, rozsekl plášť na dvě poloviny
a jednu podal žebrákovi. Ten se do pláště zabalil a vděčně se na Martina podíval a
usmál. Večer Martin tvrdě usnul a zdál se mu zvláštní sen. Ve snu uviděl žebráka,
kterého doprovázeli andělé. Žebrák Martinovi moc děkoval a požádal ho, aby i nadále
pomáhal lidem, kteří to potřebují, že jich je na světě mnoho. Když se ráno Martin
probudil, pokračoval ve své cestě domů. Tam potom založil klášter a pomáhal chudým
a potřebným lidem. Později jej pro jeho laskavost, dobrotu a moudrost zvolili biskupem.
Martin nechtěl tak vysokou hodnost přijmout a schoval se proto do chléva k husám.
Jenže, když ho lidé začali hledat, husy spustily takový křik, že Martina prozradily. Zde
vznikla tradice svatomartinského pokrmu – pečené husy.
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Myšlenková mapa
Pro uvědomění si vztahu k místu, kde žijeme a kde se nachází naše škola, jsem zvolila
myšlenkovou mapu na téma ŘEPY. Doprostřed tabule napíšeme slovo ŘEPY a
vyzveme děti, aby si nejprve samostatně na volný list papíru vypsaly všechna slova,
která je k danému pojmu napadají. Využijeme znalostí z předchozích ročníků a postřehy
z naučných vycházek. Jakmile děti dopíší, budu postupně na vedlejší křídlo tabule jejich
návrhy zapisovat. V případě, že již budou všechna slova zapsaná a nikoho již nic
nenapadne, přistoupíme k uspořádávání slov. Společně s dětmi budeme vypsaná slova
řadit do příbuzných podskupin a vytvářet propojenou síť na tabuli. Cílem této činnosti
bude nejen uspořádání si poznatků o Řepích, ale také objasnění některých pojmů jako
je pravomoc, moc a její oprávněné či neoprávněné využití. Pomocí myšlenkové mapy si
děti uvědomí vztahy a strukturu obce, problémy, které v obci jsou a měly by z pohledu
dětí být řešeny.
Společná diskuze
Práce s myšlenkovou mapou bude probíhat formou společné diskuze, ze které vyplynou
návrhy problémů v obci. Vyzveme děti, aby navrhovaly možná řešení některých
problémů své obce - sprejeři a odstranění výsledků jejich zábavy z fasád obecního i
soukromého majetku, nebezpečí na přechodech a křižovatkách, ničení zrenovovaných
dětských hřišť, úklid nepořádku kolem kontejnerů, problémy s majiteli psů a
nedostatečným odklízením psích exkrementů z chodníků a trávníků, ničení přírody a
pohazování odpadků v nedalekém lesoparku, nedostatek parkovacích míst – auta často
parkují nevhodně, ohrožují bezpečnost druhých a zabírají travnaté plochy….atd.). Děti
mají k dispozici několik čísel časopisu Řepská sedmnáctka, kde se mohou inspirovat
nejen problémy své obce, ale i jejich řešením.
Skupinová práce
Pro skupinovou práci vybereme jeden problém, se kterým se v Řepích pravidelně
setkáváme – např. „Bezohlednost některých řidičů při parkování svých vozidel“.
Využijeme

k tomu

článek

z Řepské

sedmnáctky

(číslo

5/2021,

str.

10)

„BEZOHLEDNOST, AROGANCE…“ Děti seznámeny s problematikou pravomoci v obci
se v následujícím bloku pokusí navrhnout řešení tohoto problému a to formou veřejného
zasedání. Žáci budou pracovat ve skupinách, dále zde bude použita metoda práce
s textem a také metoda inscenační – hraní rolí. Po rozdělení žáků do menších skupin
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přidělíme každé z nich roli, kterou budou při veřejném zasedání zastupovat. Jedná se o
skupinu představující starostu, městské radní a zastupitele, dále skupinu představující
sdružení matek, skupinu zástupců policistů a skupinu řidičů.
Práce s textem
Každé z dětí obdrží text s fotografiemi (Příloha č. 2) týkající se problému v Řepích, který
si samostatně přečte a prohlédne. Při čtení textu se zaměří více na svou roli a
problematiku s ní spojenou. Pro větší přípravu a uvědomění si problému dostane každá
ze skupin další text (Příloha č. 3), tentokrát již rozčleněný do čtyř části, přičemž každá
část směruje více skupinu dětí k nástinu řešení a hájení daného problému. Děti po
nastudování a seznámení se se svým textem, ale také po přečtení textu pro ostatní
skupiny, dostanou k dispozici popis průběhu veřejného zasedání (Příloha č. 4). Po
seznámení se s textem si každá z daných skupin připraví odpovědi na otázky: Jaký
problém potřebujete řešit? Kdo bude vaši skupinu prezentovat na zasedání? V
neposlední řadě je nutností připravit představení problému pro mluvčího skupiny a také
návrh skupiny, jak daný problém bude řešit. V této fázi již je možno přistoupit k zahájení
veřejného zasedání.
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Příloha č. 2
Řepy leží na západě Prahy, jejich rozloha je zhruba 325 hektarů. Žije tu přes 24 000 lidí. Řepy jsou
okrajová část Prahy a stejně jako všechny ostatní naráží na problém nedostatku parkovacích míst.
Několik parkovacích míst zabírají také nepojízdné vraky automobilů nebo neúsporně zaparkovaná auta.
Někteří řidiči si parkují, kde se dá a ohrožují tak ostatní. Cyklisty ohrožují auta zaparkovaná v pruzích
určených cyklistům, děti jsou ohrožovány auty parkujícími na přechodech nebo v těsné blízkosti
přechodů – chodec tak nemá při přecházení dobrý výhled a může přehlédnout projíždějící auto.
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Příloha č. 3
Podklad pro práci ve skupině (veřejné zasedání)
Skupina 1 - STAROSTA A MĚSTŠTÍ RADNÍ
-

budou řídit schůzi

-

jejich úkolem je vyslechnout zástupce všech skupin a zeptat se jich na všechny
důležité věci

-

měli by také sledovat, jak jsou práva jednotlivých skupin dodržována

Skupina 2 - ZÁSTUPKYNĚ MATEK
-

hájí zájmy své a svých dětí

-

jsou rozzlobené, protože město stále neřeší problém s parkováním, nebezpečí
při přecházení, před bezbariérovými nájezdy na chodníky pro invalidy a kočárky
často parkují auta, auta parkují často na travnatých plochách, kde běhají děti

-

dožadují se také častější přítomnosti policie v ulicích

Skupina 3 - ZÁSTUPCI POLICIE
-

hájí se tím, že jich není takový počet, aby mohlo být v ulicích více policistů

-

tvrdí, že zasáhnou pokaždé, když obdrží oznámení o porušení veřejného
pořádku a pravidel silničního provozu

Skupina 4 - ZÁSTUPCI ŘIDIČŮ
-

hájí se tím, že často musí dlouhou dobu hledat místo k zaparkování

-

dále tvrdí, že pokud si chtějí vyložit u svého bydliště náklad nebo nákup, musí
často zaparkovat všude tam, kde se dá

-

upozorňují na to, že parkovacích míst je nedostatek a nejsou vyznačena čarami
– na parkoviště by se určitě vešlo více aut
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Příloha č. 4
Pokyny k průběhu veřejného zasedání
-

Mluvčí první skupiny řídí zasedání.

-

Vysvětlí, proč se veřejné zasedání koná a postupně dává slovo zástupcům
jednotlivých skupin.

-

Zástupci prezentují názory a návrhy své skupiny.

-

Ujistí spoluobčany, že svými návrhy nechtějí omezovat práva žádné ze skupin
občanů MČ Praha 17 - Řepy.

-

Každá skupina napíše stručně svůj návrh řešení na tabuli.

-

Po vystoupení každé skupiny dá moderátor všem účastníkům možnost ptát se,
vyjadřovat se k názorům, návrhům.

-

Po vystoupení všech skupin budou účastníci zasedání pod vedením
moderátora hlasovat pro řešení, které bude chtít přijmout většina.

Metoda inscenační – hraní rolí
Zástupci jednotlivých skupin předstoupí před třídu a mluvčí první skupiny zastupující
starostu a městskou radu vystoupí z řady a zahájí veřejné zasedání. Nejprve všechny
zúčastněné pozdraví, seznámí občany s hlavními účastníky tohoto zasedání, nastíní
konkrétní problém, jehož řešení je hlavním bodem programu veřejného zasedání. Poté
vyzve jmenovitě zástupce jednotlivých skupin ke slovu. Zástupkyně sdružení matek
přednese svůj názor a navrhne řešení problému (např. vytvoření parkovacích domů).
Zástupce skupiny řidičů rovněž po přednesení názoru ujistí přítomné, že i řidiči jsou
ochotni přispět k řešení daného problému tím, že navrhují např. rozšířit stávající
parkoviště a vybudovat nové parkoviště okolo železnice. Zástupce z řad policistů uvede,
jak se policie staví k řešení konkrétních incidentů spojených s uvedeným problémem a
co mohou v rámci svých kompetencí pro tuto situaci udělat. Policie se zaměří na
vyčištění řepských parkovišť od nepojízdných aut a tím se získá dalších 30-40 míst.
Poté opět představitel první skupiny poděkuje za příspěvky a názory jednotlivým
zástupcům a vyzve občany, kteří doposud pouze přihlíželi a vyslechli názory
jednotlivých zástupců, ke společné diskusi. Jednotlivé příspěvky občanů řídí pomocí
vyvolávání přihlášených opět zástupce první skupiny. Občané mohou navrhovat další
řešení, např. že parkovacích míst je dostatek, ale je třeba je jen uspořádat vytvořením
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vyznačených míst na parkování, jasně vyznačit pruhy. Po vyslechnutí všech připomínek,
řidiči přistoupí na to, že budou více dbát na dodržování pravidel. Policisté přislíbí, že se
pokusí o zajištění pravidelnějších hlídek zejména v ulicích a budou důsledně postihovat
přestupky. Příspěvky občanů by měly dále směřovat na zástupce starosty a městské
rady, a to zejména na otázku finančního rozpočtu a zdůvodnění, proč doposud nebyly
peníze na řešení parkování v Řepích. Výsledkem diskuse o tomto problému bude např.
příslib zástupce vedení obce, že jakmile bude mít obec tuto možnost, okamžitě pro
vyřešení situace vyčlení finanční prostředky. Diskuse je ukončena po vyslechnutí všech
příspěvků a zástupci rady obce a starosty po krátkém rozhovoru vynesou rozhodnutí a
vyjádření k diskusi.
Například: Městská část Řepy se pokusí zajistit finanční prostředky k rozšíření
stávajících parkovišť a pro vybudování parkoviště okolo železnice. Policie posílí
policejní hlídky v terénu a bude důsledně postihovat dopravní přestupky i ty, které
souvisí s parkováním. Řidiči budou více dbát na dodržování pravidel silničního provozu
a aby také nevhodným parkováním neohrožovali ostatní účastníky provozu. Zástupce
první skupiny na závěr opět poděkuje všem přítomným na veřejném zasedání, poděkuje
za příspěvky a názory a také vyjádří spokojenost nad tím, že se podařilo navrhnout
konkrétní řešení problémů ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Závěrečná společná diskuze
Pro zhodnocení výsledků této inscenační metody je třeba při společné diskuzi zhodnotit,
zda měli všichni stejné možnosti zasahovat do jednání a zda souhlasí s rozhodnutím
obyvatel městské části. Z této diskuse má vyplynout, že se zástupce první skupiny vedl
jednání velice zodpovědně a umožnil všem přihlášeným zájemcům, kteří se do diskuse
chtěli zapojit, možnost se svobodně vyjádřit ke konkrétnímu problému demokratické
společnosti.
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3.2.

Učivo: Místo, kde žijeme

-

naše vlast, domov

-

Česká republika – demokratický stát
Učivo: Lidé kolem nás

-

principy demokracie

-

práva a povinnosti

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy:
Místo, kde žijeme
Žáci se v tomto tematickém okruhu se seznamují nejen se svým nejbližším
okolím, ale také s celou společností, ve které žijeme. Učí se chápat organizaci života v
rodině, škole, obci a společnosti, a to na základě poznávání svého okolí, vztahů a
souvislostí v něm. Učí se vstupovat do každodenního života s vlastní aktivitou a
představami a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Jednotlivé činnosti a úkoly by
měly přirozeným způsobem v žácích probudit kladný vztah k naší vlasti. V rámci
výchovy k demokracii by žáci také měli poznávat svůj domov, svoji vlast i kulturu svého
vlastního národa. Měli by vědět, že žijí v České republice a osvojit si základní vědomosti
o této zemi. V této hodině si žáci postupně uvědomí, že Česká republika je demokratický
stát, kde mají všichni občané stejná práva, ale i povinnosti.
Při realizaci tohoto tématu se dotkneme také učiva z oblasti Lidé kolem nás:
-

principy demokracie

-

práva a povinnosti

Očekávané výstupy vztahující se k výchově k demokratickému občanství:
Žák
•

porovná způsob života a přírodu v místě bydliště i na jiných místech ČR

•

chápe členění ČR, rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce

•

seznámí se s problematikou způsobu řízení ČR jako demokratického státu

•

uvědomí si, že každý občan v ČR má svá práva i povinnosti

•

získá základní znalosti o společenství zemí – Evropské unii

Organizační formy a metody práce:
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
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•

beseda

•

prezentace, výklad

•

práce s mapou České republiky, Evropy

•

skupinová práce – odpovědi na otázky

•

diskuze

Pomůcky:
Prezentace, sešit a psací potřeby, mapa ČR, mapa Evropy, školní řád
Cíl:
Cílem této lekce je seznámit žáky s jejich domovem, Českou republikou – jako
demokratickým státem. Děti se přiměřeným způsobem seznámí s řízením našeho státu,
se státními symboly, s právy a povinnostmi a se společenstvím Evropská unie. Děti si
osvojí pojem demokracie a pochopí její význam.
Má-li demokracie dobře fungovat, je třeba, aby děti:
•

získaly vědomosti o demokracii

•

disponovaly dovednostmi pro aktivní a odpovědné občanství

•

zaujímaly postoje a uznávaly hodnoty s demokracií spojené

Motivace:
Jako motivaci využiji besedu s žáky na téma domov. Zblízka se podíváme na náš
domov. Co je naším domovem? Naše obec, nebo i její okolí, náš kraj nebo i celá krajina,
ve které žijeme? Domovem je také naše vlast, Česká republika.
Výklad k prezentaci ČR – demokratický stát (Příloha č. 5)
Výklad učitele doplňuje prezentace ČR – demokratický stát.
Naše vlast je země, ve které jsme se narodili. Většina z nás v ní také celý život
žije, jsme v ní doma a dorozumíváme se spolu vlastním mateřským jazykem.
Česká republika se skládá ze tří historických zemí: Čech, Moravy a Slezska. Je
to stát, který má tisíciletou tradici. Dnešní podobu má od roku 1993. Leží přibližně
uprostřed světadílu, který se jmenuje Evropa.
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Každý stát má své státní symboly. Patří mezi ně státní znak, státní vlajka a
státní hymna.
Česká republika je součástí svazu evropských států, které navzájem úzce
spolupracují. Tento svaz se jmenuje Evropská unie (EU). Hlavním cílem Evropské unie
je sjednocení a spolupráce lidí v Evropě. Symboly Evropské unie jsou vlajka a hymna.
Obyvatelé zemí Evropské unie mohou bez speciálního povolení cestovat nebo studovat
v libovolné zemi tohoto společenství.
Naše země nemá přístup k moři, je to vnitrozemský stát. Česká republika sousedí
se čtyřmi státy: s Německem, Polskem, Rakouskem a se Slovenskem. Všechny tyto
státy jsou stejně jako Česká republika členy Evropské unie.
Česká republika je rozdělena do 14 krajů. Každý kraj má své jméno a krajské
město.
Hlavním městem České republiky je Praha. Praha je zároveň největším českým
městem a má více než jeden milion obyvatel.
Praha je mimořádně krásné město, které obdivují nejen Češi, ale i návštěvníci
z celého světa. Protéká jí řeka Vltava a je tu tolik památek, muzeí, divadel, galerií,
kostelů, paláců, soch a jiných zajímavostí, že bychom potřebovali mnoho dní na to,
abychom si všechno prohlédli. Praha je ovšem také moderní město s podzemní
dopravou (metrem), letištěm a starobylou, ale stále se rozvíjející univerzitou. Slavná
Karlova Univerzita, nejstarší univerzita ve střední Evropě, byla založena Karlem IV.
v roce 1348.
Způsob řízení našeho státu
Náš stát je republika (stát založený na zastupitelské demokracii). Hlavou státu
je prezident. Prezident zastupuje stát při jednání v cizích zemích.
V Praze sídlí prezident, vláda, ministerstva a parlament České republiky. Vládu tvoří
předseda vlády, místopředsedové vlády a ministři. Vláda rozhoduje o důležitých
otázkách celostátního významu. Parlament tvoří poslanci. Ti projednávají a schvalují
zákony.
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě
k právům a svobodám člověka a občana. Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává
ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Demokracie – je státní forma, při níž se správy a řízení státu účastní všichni plnoprávní
občané. V demokratickém státě mohou lidé svobodně vyjadřovat svoje názory a volit ve
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svobodných volbách svoje zástupce, kteří stát spravují. Demokracie zaručuje všem
občanům základní práva, svobody a rovnost před zákonem.
Práva a povinnosti
Aby mohla společnost lidí fungovat, musí být určeno, co lidé mohou dělat (práva),
co dělat musí, nebo naopak nesmí (povinnosti). Pravidla chování určují nejen právní
normy, jako jsou zákony, ale také např. morálka. Další pravidla si mezi sebou lidé
stanovují smlouvami. Práva a povinnosti žáků školy jsou stanovena např. ve školním
řádu.
Nejdůležitější zákony České republiky jsou součástí ústavního pořádku. Jde
především o Ústavu České republiky, která určuje způsob řízení naší země, a Listinu
základních práv a svobod.
Listina základních práv a svobod mimo jiné zaručuje pro každého:

Děti mají stejná práva jako dospělí. Protože jsou však děti zranitelnější než
dospělí, jsou pro ně stanovena i speciální dětská práva, např. v Úmluvě o právech
dítěte.
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Úkoly pro žáky
1. Prohlédněte si mapku České republiky. Všimněte si tří historických území České
republiky. Do kterého historického území patří místo vašeho bydliště?
2. Popište naši státní vlajku. Prohlédněte si státní znak. Poslechněte si naši hymnu.
Kde a kdy jste se již se státními symboly setkali? Při jaké příležitosti?
3. Co znamená, že je Česká republika demokratický stát?
4. Co přináší to, že veškerá moc není v rukou jednoho člověka?
5. Jak se jmenuje současný prezident ČR?
6. Co je to Evropská unie a jaký je její význam?
7. Víte, co je to euro?
8. Přečtěte si školní řád. Jednotlivé body prodiskutujte a řekněte, zda s nimi
souhlasíte/nesouhlasíte. Vysvětlete proč.
9. Slyšeli jste o případech porušování lidských práv? Myslíte si, že jsou porušována
vaše práva nebo práva vašich kamarádů ve vašem okolí? Vysvětlete.
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Příloha č. 5

Č

R
M

L

R

Prvouka 3. třída

Stát, ve kterém žijeme, se nazýváČeská rep

lika. Nachází se ve středu vropy.
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odle

L

arvy na ST TN VL CE
Proč právě tyto barvy
Lidová poučka tvrdí, že bílá značí čistotu,
červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlas
a modrá bezmračnou oblohu.
Státní barvy jsou jedním ze státních symbolů
České republiky. Českou státní trikoloru
představují bílá, červená a modrá barva v
takto určeném pořadí.
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V Praze sídlí vláda celé České republiky. Prahou protéká řeka ltava a nad ní se tyčí sídlo
prezidenta republiky R
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Evrops ká uni e je s kupi na 2 zemí v Evropě.
Tyto země s e da l y dohroma dy, a by
l i dé měl i l epš í, l ehčí a bezpečnějš í ži vot.
Dohodly se, že budou spolupracovat a že si budou pomáhat

.
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Cíle a hodnoty Evropské unie
e hny země, které patří do vropské
Evropská unie hraje ve světě
nie spol pra jí na tom
důležitou úlohu.
aby byl v Evropě mír
apříklad:
aby se lidem dobře žilo
Prodává ostatním zemím
mnoho věcí a služeb.
aby byl svět spravedlivý a na nikoho
Také z ostatních zemí
se nezapomínalo
mnoho věcí kupuje.
aby se respektovaly všechny kultury Proto může světová
a jazyky
ekonomika dobře fungovat.
aby byla evropská ekonomika silná
Pomáhá milionům lidí,
a aby země používaly stejné peníze,
kteří žijí v chudších zemích
mimo Evropskou unii.
když spolu obchodují
Snaží se, aby lidé na celém
ro země vropské nie
světě žili v bezpečí,
jso d ležité stejné vě i
aby se s lidmi zacházelo
apříklad htějí, a y ylo jasné, že
spravedlivě a aby se
v i hni lidé jso si rovni
dodržovaly zákony.
a že se respekt jí jeji h práva

KONEC
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