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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  
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Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

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 
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oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k 

domovu a vlasti. 

 

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 – 
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žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 

spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

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 

            

Učivo   Výstup   

            

Komunikační a slohová  Žák     

výchova    - předvede samostatný souvislý ústní projev 

 - praktické formy slohu    na dané téma, zapíše jej do poznámek, se  

 - zpráva      kterými dále pracuje    

 - vypravování (přímá řeč)  - prezentuje svá vypravování se záměrem za- 

 - popis pracovního postupu    ujmout posluchače - spolužáky   

 - popis děje    - v písemném i ústním projevu používá vhodná 

 - odborný dopis - žádost,    slova, komunikuje bezprostředně   

   objednávka  - komunikuje kultivovaně, výstižně, rozlišuje 

 - jednoduchý životopis    situace, kterým pak přizpůsobuje výběr jazy- 

 - výtah      kových prostředků    

 - líčení         

          

 Jazyková výchova  - rozeznává v textu neohebné slovní druhy,  

 - neohebné slovní druhy    určuje je     

 - podstatná, přídavná jména -  - navazuje na znalosti o podstatných i přídav- 

   odvozování    ných jménech, odvodí jejich další tvary,  

 - slovesa (rod, vid - základní    vhodně je používá    

   informace)  - tvoří homonyma, synonyma, antonyma, za- 

 - zájmeno jenž (skloňování)    čleňuje je do souvislých textů a rozumí jim 

 - antonyma, homonyma, synony-  - určí slovesné kategorie - vid, rod, rozumí 

   ma, užívání ve větách 
   rozdílům a tvoří 
příklady    

 - slovní zásoba a její obohaco-  - rozliší větu hlavní a vedlejší, větné členy 

   vání      podle vztahů    

 - určování vět vedlejších na zá-  - píše čitelně, přehledně a úpravně, využívá 

   kladě zvládnutí zakladních     pravidel pravopisu, zvládá zpětně kontrolo- 

   větných členů    vat napsaný text    

 - druhy vět podle postoje mluvčí-  - v mluvených i psaných projevech rozliší 

   ho, řečnická otázka    větu jednočlennou a dvojčlennou   

 - shoda přísudku s podmětem  - vnímá český jazyk nejen jako prostředek 

 - pravopis koncovek příčestí    dorozumívání a jako zdroj všech informací 

 - psaní velkých písmen ve vlast-       

   ních jménech       

 - pravopis lexikální, slovotvorný,       

   morfologický i syntaktický ve       

   větě i souvětí  - pracuje samostatně se slovníky a encyklo- 

       pediemi, vyhledává termíny a pojmy a použí- 

 Literární výchova    vá je, rozumí pojmům: epos, báje, mýtus, du- 

 - můj domov, nejstarší texty    chovní text, kronika, pohádka, uvede kon- 
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   (duch.písně, chorály, legendy) 
   krétní příklad těchto literárních 
útvarů   

 - bible a jiná setkání s názory  - všímá si ilustrací a jejich rozdílů   

   na vznik světa  - čte s porozuměním, zřetelně vyslovuje, do- 

 - svět a jeho hrdinové, národní    držuje rytmus, pauzy, pracuje s hlasem 

   literatury, světci, jejich místo   - používá tiché čtení, dokáže vybrat podstat- 

   v literatuře    né myšlenky a reprodukovat je spolužákům 

 - setkání s poezií, otázky dnešní-  - rozliší text vážný a humorný, nachází cha- 

   ho čtenáře    rakteristické prvky a umí je pojmenovat 
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3. 2. Výukové materiály 

 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Slova citově zabarvená 

Organizační formy a metody práce: samostatná práce, frontální výuka 

Pomůcky: prezentace, pracovní list, křížovka, příklady seriózního a 

bulvárního tisku 

Cíl: žák rozlišuje v médiích slova neutrální a citově zabarvená 

Motivace: křížovka 

Žáci doplní křížovku a v tajence jim vyluští téma dnešní hodiny. Jednotlivé 

body tajenky jsou opakováním probraného učiva. 

1. Úkol – pracovní list 

Vylušti křížovky a doplň tajenku. 

     1.      

2.          

     3.         

    4.          

    5.          

  6.            
 

1. Význam slova, který vyjadřuje, co slovo označuje. Bývá vysvětlen ve slovníku. 

2. Přenesení významu slova na základě vnitřní souvislosti. 

3. Přenesení významu slova na základě vnější podobnosti. 

4. Slova souzvučná – stejně znějí, ale mají zcela odlišný význam. 

5. Skupina hlásek, která má v jazyce zřejmý význam, označuje nějakou 

skutečnost. Má význam lexikální a gramatický. 

6. Rozvíjející větný člen, na který se ptáme všemi pádovými otázkami kromě 1. a 

5. pádu. 
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  1.              

     2.          

    3.               

    4.               

   5.                

 6.                  

      7.             

      8.             

      9.             

 

1. Slova, která mají pouze jeden věcný význam. 

2. Ten, tento, tenhle… jsou zájmena – doplň do křížovky. 

3. Já, ty, on… jsou zájmena… 

4. Kdo, co, jenž… jsou zájmena… 

5. Nikdo, nic, ničí… jsou zájmena 

6. Ustálené, nerozdělitelné spojení slov, které má jeden význam. 

7. Kdosi, všechen, každý… jsou zájmena… 

8. Slova, která mají jeden význam základní, a potom ještě významy 

další, druhotné. 

9. Slova, která zastupují jména. 

 

Tajenka: Slova lichotivá a hanlivá jsou slova ______________  

______________. 

     1. V Ě C N Ý 

2. M E T O N Y M I E 

     3. M E T A F O R A 

    4. H O M O N Y M A  

    5. S L O V O     

  6. P Ř E D M Ě T     

 



 
12 

  1. J E D N O Z N A Č N Á   

     2. U K A Z O V A C Í 

    3. O S O B N Í         

    4. V Z T A Ž N Á        

   5. Z Á P O R N Á         

 6. S O U S L O V Í          

      7. N E U R Č I T Á     

      8. M N O H O Z N A Č N Á  

      9. Z Á J M E N A      

 

 

 

2. Učitel pomocí prezentace žákům vysvětlí, co jsou to slova citově 

zabarvená a neutrální. 
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3. Učitel žákům vysvětlí, že se slovy citově zabarvenými se setkávají i 

v médiích – filmu, internetu, novinách, časopisech. 

 

 

a) V každém novinovém titulku podtrhněte slova citově zabarvená. 

 

1. Kvitová urvala postup, český boj pro Siniakovou. 

2. Nedvědovic Ivanka zařídila Kordovi triumf. 

3. Legendární Výborný! Pešána nekritizujte. Zavzpomínal na 

svoje trenéry z nároďáku. 

4. Malý narušitel ve vysílání ČT: „Mně se chce kadit.“ Syn 

náměstka moderátorku nerozhodil. 

5. Tohle že je babička? Monika Bagárová ukázala krásnou 

maminku a všem spadla brada. 

6. Uniklo ze zákulisí seriálu Einstein: Kotek valil bulvy! 

7. Bohdalka a Janžurka: Pravda o tom, proč se nemají v lásce?! 

8. Královna Alžběta rozhodla: Meghan má se šperky utrum! 

9. Velké čachry ve Slunečné? 

10. DKW F1 (1931-1932): Průkopnický prcek měl dvoutakt a 

přední pohon. 

 

b) Pokuste se novinové titulky (2, 3, 4, 6, 7, 8,) změnit tak, aby se 

v nich vyskytovala pouze neutrální slova.  

 

c) Média dělíme na seriózní (charakteristickými znaky je neutralita, 

uměřenost, až strohost, malá snaha o barvitost líčení, odkazování k oficiálním 

zdrojům) a bulvární (klíčovou roli hrají emoce a aktuálnost; základními znaky 
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jsou velké titulky, výrazné a velké fotografie, krátké články a jejich jednoduché 

podání, emotivní slabiky a vykřičník). 

 

O serózních médiích platí, že: 

 

ANO – NE Útočí na emoce a snaží se čtenáře šokovat. 

ANO – NE Hlavním cílem jejich titulků je informovat. 

ANO – NE Obsahují slova jako „šok“, „skandál“, vykřičníky. 

ANO – NE Musí poskytovat pravdivé a nezkreslené informace. 

ANO – NE Hlavním cílem není informovat, ale zapůsobit na city        

čtenářů a přimět je k přečtení článku. 

 

a) V každém novinovém titulku podtrhněte slova citově zabarvená. 

 

1. Kvitová urvala postup, český boj pro Siniakovou. 

2. Nedvědovic Ivanka zařídila Kordovi triumf. 

3. Legendární Výborný! Pešána nekritizujte. Zavzpomínal na svoje 

trenéry z nároďáku. 

4. Malý narušitel ve vysílání ČT: „Mně se chce kadit.“ Syn náměstka 

moderátorku nerozhodil. 

5. Tohle že je babička? Monika Bagárová ukázala krásnou maminku a 

všem spadla brada. 

6. Uniklo ze zákulisí seriálu Einstein: Kotek valil bulvy! 

7. Bohdalka a Janžurka: Pravda o tom, proč se nemají v lásce?! 

8. Královna Alžběta rozhodla: Meghan má se šperky utrum! 

9. Velké čachry ve Slunečné? 

10. DKW F1 (1931-1932): Průkopnický prcek měl dvoutakt a přední 

pohon. 
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b) Učitel žáky předem upozorní, že je možných více variant. Žáci své 

nápady prezentují před ostatními. 

 

c) O serózních médiích platí, že: 

 

ANO – NE Útočí na emoce a snaží se čtenáře šokovat. 

ANO – NE Hlavním cílem jejich titulků je informovat. 

ANO – NE Obsahují slova jako „šok“, „skandál“, vykřičníky. 

ANO – NE Musí poskytovat pravdivé a nezkreslené informace. 

ANO – NE Hlavním cílem není informovat, ale zapůsobit na city        

čtenářů a přimět je k přečtení článku. 

 

3.2. Charakteristika 
 
 
Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Charakteristika  

Žák v písemné i ústním projevu používá vhodná slova, bezprostředně 

komunikuje. Žák komunikuje kultivovaně, výstižně, rozlišuje situace, 

kterým pak přizpůsobuje výběr jazykových prostředků.  

 

Organizační formy a metody práce: samostatná práce, frontální výuka, 

práce s textem, didaktická hra 

Pomůcky: prezentace, pracovní list,   

Cíl: Žák pojmenuje nebezpečí, se kterými se může setkat na internetu. 

Žák zhodnotí, jak snadné je na internetu uvádět nepravdivé informace. 

Motivace: příběh tělesně postižené dívky  
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1. a) Žáci společně přečtou příběh tělesně postižené dívky a pracují 
s úkoly za textem. 
 
 

 
I s mozkovou obrnou vystudovala medicínu. Mladá lékařka na 
vozíku nakonec vytřela všem zrak 
 

 

 
 

Pohybové omezení ani tělesné postižení nebrání lidem ve studiu na 
vysoké škole. Mladá žena s mozkovou obrnou se stala terčem posměchu, 
když chtěla dosáhnout vysokoškolského titulu. Všechny ale překvapila a 
dnes je z ní úspěšná doktorka, která pomáhá mnoha lidem. 
 
Dětská mozková obrna je noční můrou každé maminky. Přesto se tomuto 
onemocnění ale nedá vždy zabránit. Gabrielle Ficchi se bohužel s touto 
diagnózou narodila. Její rodina na vážné onemocnění přišla ve chvíli, kdy 
malá Gabrielle velmi pohybově zaostávala oproti svému dvojčeti. 
"Nemohla jsem ovládat dolní končetiny a levou ruku. Měla jsem ale hodně 
sourozenců, mezi kterými jsem žádné úlevy neměla. Proto jsem si nikdy 
nemocná nepřišla," vypráví Gabrielle.  
 
Rodiče se rozhodli, že podstoupím operaci, která měla můj stav zlepšit do 
tří týdnů. Ovšem ani tři měsíce po operaci jsem nebyla schopná žádného 
pohybu." Gabrielle ztratila veškeré naděje na normální život. Její rodina už 
nevěděla, jak milované dceři pomoct. Poslední nadějí byl tábor, kam 
jezdilo mnoho dalších zdravotně postižených. "Tam jsem se konečně 
cítila komfortně. Měla jsem pocit, že někam zapadám." 
 
Gabrielle tento krok opravdu pomohl. Nejenže si mezi tělesně postiženými 
našla řadu kamarádů, ale objevila tam i lásku svého života, budoucího 
manžela! Potom, co se Gabrielle vrátila zpět ke studiu na střední škole, od 
vedení školy dostala doporučení, aby na vysokou školu příliš nemyslela. 
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Ona ale odmítala takové názory přijímat a na vysokou školu se dostala s 
lepším výsledkem než někteří její spolužáci.  
 
Dnes je z ní doktorka a pomáhá pohybově postiženým lidem. Snaží se 
zlepšit proces rehabilitací a ulehčit postiženým jejich trnitou cestu. "Někteří 
lidé na mě jako na doktorku na vozíku koukají skrz prsty, později ale ocení 
mé odhodlání." Gabrielle se konečně naučila žít spokojený život 
postižené, ale hrdé mladé doktorky. 
 
Více na https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/670567/i-s-mozkovou-obrnou-vystudovala-medicinu-mlada-lekarka-na-
voziku-nakonec-vytrela-vsem-zrak.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy 
 
 
 
 

 b) Z textu jednoznačně vyplývá: 

ANO - NE  Pohybové omezení a tělesné postižení brání lidem ve studiu na vysoké škole. 

ANO – NE Gabrielle se stala terčem posměchu, když chtěla studovat na vysoké škole. 

ANO – NE Tomuto onemocnění se dá vždy zabránit. 

ANO – NE Na vysokou školu se dostala s lepším výsledkem než její spolužáci. 

 

 c) Vyhledejte v titulku slovo citově zabarvené. 

 

 d) Doplňte vlastnosti, o kterých vypovídají jednotlivá rčení. 

o Má obě ruce levé.  

o Nosí nos vysoko.  

o Má zlaté srdce.   

o Dělá z komára velblouda.  

o Stojí na vlastních nohou.  

e) Která z uvedených rčení charakterizují Gabrielle? 

 

https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/670567/i-s-mozkovou-obrnou-vystudovala-medicinu-mlada-lekarka-na-voziku-nakonec-vytrela-vsem-zrak.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/670567/i-s-mozkovou-obrnou-vystudovala-medicinu-mlada-lekarka-na-voziku-nakonec-vytrela-vsem-zrak.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
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 b) Z textu jednoznačně vyplývá: 

ANO - NE  Pohybové omezení a tělesné postižení brání lidem ve studiu na vysoké škole. 

ANO – NE Gabrielle se stala terčem posměchu, když chtěla studovat na vysoké škole. 

ANO – NE Tomuto onemocnění se dá vždy zabránit. 

ANO – NE Na vysokou školu se dostala s lepším výsledkem než její spolužáci. 

 

 c) Vyhledejte v titulku výraz citově zabarvený.  

„vytřela zrak“ = překvapivě vyzrát na někoho, napálit, překonat někoho 

 

 d) Doplňte vlastnosti, o kterých vypovídají jednotlivá rčení. 

o Má obě ruce levé. (nešikovný) 

o Nosí nos vysoko. (pyšný, domýšlivý) 

o Má zlaté srdce.  (dobrosrdečný, obětavý) 

o Dělá z komára velblouda. (všechno zveličuje) 

o Stojí na vlastních nohou. (samostatný) 

 

e) Která z uvedených rčení charakterizují Gabrielle? 

o Má zlaté srdce.  (dobrosrdečný, obětavý) 

o Stojí na vlastních nohou. (samostatný) 

 

2. Společné vyvození slohového útvaru (charakteristiky) a jejích dvou typů 

(charakteristiky přímé a nepřímé). 

 

3. Učitel provede výklad učiva pomocí prezentace. 
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V lavici každý z žáků dostane jiný pracovní list (pracovní listy jsou 

rozlišeny ikonami). Učitel žáky předem upozorní, že spolu nemají při 

plnění úkolu nijak komunikovat. 

                                                                                 

1. Na internetu (sociálních sítích, internetové seznamce) si budeš zakládat profil. 

Pomocí stručné charakteristiky se představ. Uveď pravdivé informace o svém 

vzhledu, svých vlastnostech a zájmech. 
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2. Označ informace, které se týkají bezpečného chování na internetu. 
 

a) Co je na internetu napsáno, je pravda. 

b) Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu, 
pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje. 

c) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je bezpečnější. 
d) Hesla ke své e-mailové schránce můžete říct jen svým opravdu 

nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni dají na oplátku 
svoje. 

e) Na seznamce zásadně nezveřejňuji osobní informace, jako je 
adresa nebo telefonní číslo. 

f)  Pokud tě na netu kdokoli obtěžuje svěř se kamarádům, rodičům 
nebo se obrať na Linku bezpečí. 

g) Pokud tě na netu někdo vážně obtěžuje, můžeš se bez obav obrátit 
i na policii. 

h) Pokud umísťuji své fotografie na internet, ztrácím nad nimi kontrolu 
a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, poslat 
komukoli). 

i) Webovou kameru je nutné nastavit tak, aby tě zabírala z co 
největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz. 

 

 

 
1. Na internetu (sociálních sítích, internetové seznamce) si budeš zakládat profil. 

Pomocí stručné charakteristiky se představ. Uveď nepravdivé informace o svém 

vzhledu, svých vlastnostech a zájmech. Vytvoř falešný profil. 
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2. Označ informace, které se týkají bezpečného chování na internetu. 
 

a) Co je na internetu napsáno, je pravda. 

b) Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu, 
pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje. 

c) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je bezpečnější. 
d) Hesla ke své e-mailové schránce můžete říct jen svým opravdu 

nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni dají na oplátku 
svoje. 

e) Na seznamce zásadně nezveřejňuji osobní informace, jako je 
adresa nebo telefonní číslo. 

f)  Pokud tě na netu kdokoli obtěžuje svěř se kamarádům, rodičům 
nebo se obrať na Linku bezpečí. 

g) Pokud tě na netu někdo vážně obtěžuje, můžeš se bez obav obrátit 
i na policii. 

h) Pokud umísťuji své fotografie na internet, ztrácím nad nimi kontrolu 
a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, poslat 
komukoli). 

i) Webovou kameru je nutné nastavit tak, aby tě zabírala z co 
největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz. 

 

 

 

Žáci si vymění své profily a přečtou si je. Po přečtení by v následné 

společné diskusi měli uvést, že jejich spolužáci vytvořili falešné profily.  

Na základě toho by měli pochopit, že vytvořit falešný profil není obtížné,  

a tudíž nemohou jednoznačně věřit cizí osobě na internetu. 

 

 

Žáci v druhém úkolu kroužkují informace, které patří k bezpečnému 

chování na internetu. Po společné kontrole nesprávné informace opraví. 

Následuje opět společná kontrola. 

 

 

V závěrečné diskusi žáci v pomocí učitele shrnou, co patří k bezpečném 

chování na internetu. 
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2. Označ informace, které se týkají bezpečného chování na internetu. 
Oprava. 
 

a) Co je na internetu napsáno, je pravda. Ne vše, co je na internetu 
psáno, musí být pravdou! 

b) Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu, 
pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje. Nepošlu je, jde o 
citlivé údaje. 

c) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je bezpečnější. 
d) Hesla ke své e-mailové schránce můžete říct jen svým opravdu 

nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni dají na oplátku 
svoje. Neříkejte nikdy nikomu. 

e) Na seznamce zásadně nezveřejňuji osobní informace, jako je 
adresa nebo telefonní číslo. 

f)  Pokud tě na netu kdokoli obtěžuje svěř se kamarádům, rodičům 
nebo se obrať na Linku bezpečí. 

g) Pokud tě na netu někdo vážně obtěžuje, můžeš se bez obav 
obrátit i na policii. 

h) Pokud umísťuji své fotografie na internet, ztrácím nad nimi 
kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, 
poslat komukoli). 

i) Webovou kameru je nutné nastavit tak, aby tě zabírala z co 
největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz. Zabírala z pozadí 
místnosti jen to, co je bezprostředně nutné. 
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Zdroje: 

 Hravá čeština pro 7. ročník, Taktik International, spol. s. r. o. 

 Internet 

 

 


