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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 

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 
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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. 

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 Výstupy 

 
Vliv rodiny a okolí na vývoj jedince 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadnárodní společenství 

- formy spolupráce mezi státy 

- hlavní mezinárodní organizace, 

společenství nadace a jejich orgány 

- obrana státu 

 

 

 

 

 

Vztah člověka k přírodě 

- ochrana přírody, životní prostředí 

- organizace zabývající se ochranou 

přírody 

 

 

 

  

 

  

 

Žák: 

- objasní význam efektivní a bezkonfliktní 

komunikace 

- rozliší záměrné a nezáměrné působení 

okolí 

- vyjmenuje zásady bezpečné komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

- projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem lidí, jejich přednostem 

i nedostatkům 

 

- vyjmenuje hlavní mezinárodní 

společenství, zná jejich zkratky a stručnou 

charakteristiku 

- objasní podstatu, význam, výhody a nevý- 

hody integrace, uvede konkrétní příklady 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na život 

občanů 

- popíše výhody spolupráce mezi státy při 

zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích 

 

- zdůvodní potřebu ochrany přírody ve které 

člověk žije 

- uvede konkrétní příklady správného 

i nesprávného využívání krajiny a přírodních 

zdrojů 

- vyjmenuje typy chráněných území a 

některé organizace zabývající se ochranou 

přírody 

- uvede ekologické problémy světa a 

navrhne řešení na globální i lokální úrovni 
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Majetek a bohatství člověka 

- majetek a peníze v životě člověka, 

jejich místo mezi dalšími životními 

hodnotami 

- formy vlastnictví 

- rozpočet, typy účtů 

- hospodaření – rozpočet, úspory, 

investice, úvěry 

 

 

 

 

Stát a právo 

- vznik státu a právních norem 

- historické typy států 

- volební systém 

- státní moc a její členění 

- práva, povinnosti a morálka občanů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura a její rozvíjení 

 

Ochrana obyvatel za mimořádných 

událostí 

 

- rozlišuje různé typy majetku a formy 

vlastnictví, včetně duševního, uvede 

příklady a způsoby ochrany 

- sestaví rozpočet domácnosti – vyrovnaný, 

schodkový a přebytkový 

- na příkladu chování kupujícího a prodávají- 

cího vyloží podstatu fungování trhu, chápe 

cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, 

popíše vliv inflace na měnu 

- na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede př. debetní 

a kreditní platební karty, vysvětlí omezení 

 

- určí nejčastější typy států a porovná jejich 

znaky 

- objasní výhody demokratického zřízení 

státu 

- vyloží průběh a smysl voleb do zastupitel- 

ských orgánů v demokratickém státě a 

uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 

ovlivňovat každodenní život občanů 

- na příkladech uvede, jak přiměřeně 

uplatňuje svá práva, jak respektuje práva 

druhých 

- uvede, které právní úkony je způsobilý 

provádět a jaké jsou jejich právní důsledky 

- rozpozná protiprávní jednání, uvede 

možné postihy 

- objasní pojmy kultura a umění 

 

- uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj k jeho potírání, objasní 

roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 

státu a při řešení krizí nevojenského 

charakteru 
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3. Výukové materiály 

 

3.1 Vliv rodiny a okolí na vývoj jedince 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Žák rozliší záměrné a nezáměrné působení okolí. 

Okolí působí na člověka nepřetržitě. Člověk se denně setkává s novými 

informacemi a je důležité, aby je uměl třídit a vyznat se v jejich relevantnosti. Nejen 

při mimořádných událostech se v médiích stále častěji objevují nepravdivé 

informace. Cílem lidí šířící tyto dezinformace je zapůsobit na širokou veřejnost  

a šokovat. Proto je důležité seznámit žáky s pojmem fake news.  

Organizační formy a metody práce: Individuální práce žáků, skupinová práce, 

výklad, práce s textem. 

Pomůcky: Psací potřeby, pastelky, pracovní list. 

Cíl: Žák třídí informace získané prostřednictvím medií, rozpozná lživé, zavádějící 

informace (fake news), navrhne způsoby, jak si ověřit, zda je informace pravdivá. 

Motivace: Na začátku hodiny mají žáci zadanou skupinovou práci. Téma hodiny 

žáci zjistí až po vyluštění křížovky.  

 

Žáci se nejprve rozdělí do skupin po čtyřech. Každá skupinka od učitele dostane 

křížovku, kterou žáci vyluští a zjistí tak téma hodiny. Následuje společná kontrola. 

Dále se učitel ptá žáků, co o daném pojmu vědí, zda se s ním již někdy setkali. 

Klade důraz na mezipředmětové vztahy (žáci mají znalosti z Čj, D, Vz).  

S pojmem z tajenky žáky blíže seznámí prostřednictvím prezentace.  
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Vyluštěte křížovku, doplňte neúplný text pod ní a tajenku vybarvěte. 

1. Sociální síť, na které spolu lidé komunikují, sdílejí fotografie či různé příspěvky. 

2. Sociální síť zaměřená zejména na sdílení fotografií. 

3. Propagace neboli … 

4. Šikana na internetu. (Šikana využívající informační a komunikační technologie). 

5. Pravidelně vycházející zprávy v tištěné podobě nám zprostředkovávají … 

6. Elektronická pošta. 

7. Komunikační mobilní aplikace, dostupná uživatelům od 16 let. 

8. Začlenění do společnosti. 

 

    1.            

2.                

  3.              

 4.               

     X           

    5.            

    6.  ─          

    7.            

    8.            

 

 

 

 

Tajenka: …………………………..…………………………… – souhrnné označení 

pro „falešné zprávy“, polopravdy či nepravdivé informace. 
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3.1.1 Prezentace – Fake news  
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Při další aktivitě mají žáci za úkol rozpoznat nepravdivou informaci. 

Nejprve se rozdělí do dvojic. Obdrží od učitele pracovní list, na kterém jsou dvě 

krátké zprávy a čtyři tvrzení.  

Dvojice se pokusí určit, která informace je pravdivá, a která nikoli. Uvedou alespoň 

tři kritéria, dle kterých se rozhodovaly. V další části listu se žáci samostatně 

rozhodují o pravdivosti jednotlivých tvrzení. Následuje společná kontrola, žáci 

zapisují své nápady (kritéria) na tabuli. Skupinovou činnost střídá samostatná 

práce, při které si žáci procvičí získané znalosti individuálně. 

 

Na závěr mohou žáci zhlédnout doporučení na následujícím odkazu (viz 

prezentace).: https://o2chytraskola.cz/clanek/13/fake-news-a-hoaxy/11282 

  

https://o2chytraskola.cz/clanek/13/fake-news-a-hoaxy/11282
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3.3.2 Pracovní list – „FAKE NEWS“ 

 

1. Přečtěte si text a rozpoznejte, v jakém případě se jedná o fake news.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište alespoň tři kritéria, podle kterých jste se rozhodovali. 

1.  

2. 

3. 

 

2. Rozhodněte, zda tvrzení platí. Zakroužkujte P (pravda) nebo N (nepravda). 

 

Fake news 

– Vyvolávají paniku a šíří strach.     P – N 

– Podávají ověřené a podložené informace.  P – N   

– Nebezpečné rady mohou lidem ublížit.   P – N 

– Poškozují lidi i firmy, o kterých se zmiňují.  P – N 

  

Krém značky XY? Vrásek se již nikdy nezbavíte!!! 

Používáte krém proti vráskám značky XY? Vrásky vám nezmizí, ale ještě se 

zvírazní. Značce XY se raději vihněte!!! Co dělat, pokud jste použili tuto značku? 

Použijte silný obličejový peeling a zajděte na masáž obličeje! Poraďte i svým 

blízkým! 

 

 

Krém značky XY je stažen z prodeje 

Do prodeje se dostal krém značky XY, který může způsobovat vyrážku či zarudnutí 

pleti. Jedná se o krém značky XY působící proti vznikajícím projevům stárnutí pleti, 

pomáhající při ztrátě pružnosti a pevnosti pleti. Pokud jste tento krém zakoupili, je 

možné výrobek vrátit v lékárně. Tento krém byl již stažen z prodeje. 
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3.2 Stát a právo – Státní moc a její členění 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Žák objasní výhody demokratického zřízení státu. 

Organizační formy a metody práce: Skupinová práce žáků, výklad. 

Pomůcky: Psací potřeby. 

Cíl: Žák objasní výhody demokratického zřízení státu, seznámí se se třemi na sobě 

nezávislými složkami, které zaručují ve státě demokracii. 

Motivace: Žáci zhlédnou na začátku hodiny video (Vznik Československa). 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/ 

 

Učitel žáky po skončení videa vyzve, aby na základě jeho zhlédnutí vyjmenovali tři 

pilíře demokracie.  

Dále žáky seznámí se základním dělením moci ve státě prostřednictvím 

prezentace.   

Na základě nabytých znalostí žáci vyplní pracovní list. Spolupracují ve dvojicích, 

vyluští křížovku, doplní neúplný text a dále roztřídí pojmy z nabídky. 

  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/
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3.2.1 Prezentace – Státní moc a její členění  
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3.2.2 Pracovní list – MOC VE STÁTĚ  

 

1. Vyluštěte křížovku a doplňte text. 

1. Moc ve státě nezávislá na moci zákonodárné a výkonné je moc … 

2. Předseda vlády. 

3. … je tvořen Poslaneckou sněmovnou a Senátem. 

4. Prezident ČR je volen … 

5. Prezident ČR může být po sobě zvolen maximálně … 

6. V Senátu je 81 … 

7. Poslanecká sněmovna neboli dolní … 

8. V Poslanecké sněmovně je 200 … 

9. Moc výkonnou má v ČR vláda a … 

10. Horní komora. 

 

    1.           

     2.         

  3.            

       4.       

    5.          

 6.             

  7.            

 8.             

   9.           

      10.        

 

 

…………………………………… je forma vlády, v níž o výkonu státní moci 

rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Způsob, jak 

občané své mínění v demokratickém státě uplatňují určuje ústava.  

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_forem_vl%C3%A1dy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
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2. Roztřiďte pojmy z nabídky vztahující se k demokracii, dle toho, zda se 

jedná o její výhody či nevýhody, doplňte do tabulky. 

 

ochrana lidských práv; nemožnost odvolat kandidáta během období, na které byl 

zvolen; všichni lidé se podílejí na vládě; svobodné zvolení kandidáta; ochranu 

svých práv využívají i zločinci; voleni nejsou jen odborníci, ale lidé, kteří mohou 

s lidmi manipulovat 

Zdroj: https://www.ucseonline.cz/zsv/demokracie/ 

 

VÝHODY DEMOKRACIE NEVÝHODY DEMOKRACIE 

  

  

  

  

 

 

3.3 Stát a právo – Práva, povinnosti a morálka občanů 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Žák na příkladech uvede, jak přiměřeně uplatňuje 

svá práva, jak respektuje práva druhých. 

Organizační formy a metody práce: Individuální práce žáků, skupinová práce, 

hraní scének, výklad, práce s textem. 

Pomůcky: Psací potřeby, pracovní list. 

Cíl: Žák rozliší pojmy morálka, povinnost a právo, dokáže pojmy roztřídit, uvést 

příklady. Seznámí se s pojmem asertivita (s jednáním člověka, který dokáže 

prosazovat svůj názor, aniž by agresivně narušoval práva jiných osob). 

Motivace: Žáci dostanou do dvojice kartičky. Na kartičkách jsou tři pojmy a jejich 

charakteristiky. Úkolem žáků je přiřadit k sobě správné dvojice. 

Učitel žákům rozstříhá tabulku, žáci dostanou jednotlivé kartičky s pojmy, 

spolupracují ve dvojicích. 

 

 

https://www.ucseonline.cz/zsv/demokracie/
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Přiřaďte správné dvojice  

PRÁVNÍ NORMA 

(ZÁKON) 

- stanovuje, co člověk nesmí a co naopak musí dělat, 

vymezuje hranici, kterou člověk nesmí překročit 

POVINNOST - označuje to, co člověk má nebo musí udělat 

MORÁLKA 
- soubor nepsaných pravidel, která nám říkají, že nemáme 

hledět jen na svůj prospěch, ale brát ohled i na ostatní 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost 

Výchova k občanství učebnice pro 7. ročník, Mgr. Bc. Jitka Lunerová, Mgr. Radim Štěrba, Mgr. Monika 

Svobodová; čtvrté vydání (2015); NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 

 

Poté, co žáci pojmy přiřadí, následuje společná kontrola.  

Dále učitel seznámí žáky s pojmy „PRÁVO“, „MORÁLKA“, „ASERTIVITA“ 

prostřednictvím prezentace. Žáci na základě nových poznatků vyplní pracovní list 

– třídí pojmy týkající se asertivity a na závěr hodiny sehrají scénky. 

 

Uplatnění svých práv 

Člověk by při uplatňování svých práv měl respektovat práva druhých. Právě  

při asertivním jednání člověk dokáže přiměřeně prosazovat své požadavky, 

vyjadřovat své pocity i názory a hájit svá práva, aniž by přitom agresivně 

narušoval práva jiných osob.  

Zdroj: 

https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komuni

kace.pdf 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
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3.3.1 Prezentace – Právo a morálka  
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Žáci dostanou od učitele do dvojic pracovní list, ve kterém mají roztřídit pojmy. 

 

3.3.2 Pracovní list – ASERTIVITA 

 

1. Roztřiďte pojmy z nabídky popisující jednotlivé formy chování lidí.:  

Klidný; nedokáže se prosadit; nátlak; vyhýbá se konfliktům; používá hrubá slova; 

sebevědomí; pasivita; otevřenost; odvaha; ví, co chce; nízké sebevědomí; 

„diktátor“; prosazuje se bez ohledu na druhé; role „oběti“; potlačuje své emoce a 

přání; bývá využíván; zraňuje druhé; umí přistoupit na kompromis. 

Zdroj: Výchova ke zdravému životnímu stylu, M. Krejčí, L. Šulová, F. Rozum, D. Havlíková Fraus 2011 

 

Člověk: 

PASIVNÍ –  

 

 

ASERTIVNÍ –  

 

 

AGRESIVNÍ –  
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Následuje kontrola. 

Na základě utříděných informací se žáci rozdělí do skupinek a sehrají scénku,  

kde se pokusí uplatnit svá práva. Učitel vybere tři dvojice dobrovolníků. 

 

Úkol pro žáky 

Rozdělení rolí: Jeden žák bude hrát osobu se sníženou schopností pohybu, 

druhý žák zdravého dospělého člověka. 

Místo: Situace se odehrává v dopravním prostředku. 

Děj: Zdravý dospělý člověk sedí na místě označeném pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a čte si knihu. Do dopravního prostředku přistoupí osoba 

s omezenou schopností pohybu a chce uplatnit své právo, posadit se na sedadlo 

pro ni určené. 

Každá dvojice žáků dostane stejný úkol, ale při jeho plnění uplatní jiný způsob 

chování (pasivní, asertivní, agresivní). Zbytek třídy hádá, která dvojice měla za úkol 

jednat při prosazování práv asertivně. 

 

Po sehraných scénkách následuje rozbor jednotlivých scén. 

 

4. Použité zdroje 
 

4.1 Text 

Demokracie – definice 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie 

Výhody/nevýhody demokracie 

 https://www.ucseonline.cz/zsv/demokracie/ 

Demokracie – pojem 

• https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Demokracie 

Základy moderní demokracie 

• http://www.nuov.cz/kurikulum/vime-co-je-demokracie-soubor-aktivit-o-

principech-a-zasadach 

Parlament 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
https://www.ucseonline.cz/zsv/demokracie/
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Demokracie
http://www.nuov.cz/kurikulum/vime-co-je-demokracie-soubor-aktivit-o-principech-a-zasadach
http://www.nuov.cz/kurikulum/vime-co-je-demokracie-soubor-aktivit-o-principech-a-zasadach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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• Výchova k občanství uč. pro 7. ročník, Mgr. Bc. Jitka Lunerová, Mgr. Radim 

Štěrba, Mgr. Monika Svobodová, NOVÁ ŠKOLA 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#/me

dia/Soubor:Praha,_Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4

%8Cesk%C3%A9_republiky.jpg 

Prezident 

• Výchova k občanství uč. pro 7. ročník, Mgr. Bc. Jitka Lunerová, Mgr. Radim 

Štěrba, Mgr. Monika Svobodová, NOVÁ ŠKOLA 

Definice – právo, povinnost, morálka 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost 

 Výchova k občanství učebnice pro 7. ročník, Mgr. Bc. Jitka Lunerová, Mgr. 

Radim Štěrba, Mgr. Monika Svobodová; čtvrté vydání (2015); NOVÁ ŠKOLA, 

s.r.o. 

Asertivita 

 https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/

Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf 

Formy chování – pasivita, asertivita, agresivita 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu, M. Krejčí, L. Šulová, F. Rozum, D. 

Havlíková Fraus 2011 

Jak odhalit fake news  

• https://o2chytraskola.cz/data/files/v002-o2-infolist-hoaxy-fake-news-a4-v03-

nahled-h4t0cc968y.pdf 

Jak ověřit pravdivost informace  

• https://o2chytraskola.cz/data/files/jak-overit-informace-na-internetu-2018-

prirucka-upol-4o7xwxg9o1.pdf 

Právo a morálka 

• Výchova k občanství, J. Lunerová, R. Štěrba, M. Svobodová, NOVÁ ŠKOLA, 

s.r.o. 

Asertivita 

• Výchova ke zdravému životnímu stylu, M. Krejčí, L. Šulová, F. Rozum, D. 

Havlíková Fraus 2011 

Základní kameny asertivity 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
https://o2chytraskola.cz/data/files/v002-o2-infolist-hoaxy-fake-news-a4-v03-nahled-h4t0cc968y.pdf
https://o2chytraskola.cz/data/files/v002-o2-infolist-hoaxy-fake-news-a4-v03-nahled-h4t0cc968y.pdf
https://o2chytraskola.cz/data/files/jak-overit-informace-na-internetu-2018-prirucka-upol-4o7xwxg9o1.pdf
https://o2chytraskola.cz/data/files/jak-overit-informace-na-internetu-2018-prirucka-upol-4o7xwxg9o1.pdf
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 https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/

Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf 

 

4.2 Obrázky 

Fake news 

• Obrázek – zdroj: https://humebrophy.com/fake-news-getting-heart-media-truth/ 

• https://www.flowee.cz/ditevsiti/vzdelani/4017-studenti-proti-manipulaci-5-

kroku-jak-poznat-fake-news#&gid=1&pid=1 

• https://21stoleti.cz/2020/12/21/cesi-a-jejich-kladivo-na-fake-news/ 

Vlajka 

• https://vlast.cz/soubory/nahrane/vlajka3.jpg 

Moc výkonná 

• https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2186/strakova-akademie 

Prezident 

• https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr 

Soudy 

• https://www.obcankari.cz/edukacni-material-soudy 

Zákony 

 Obrázek- zdroj: https://ekonom.cz/c1-66720140-cesko-hleda-zakon-ktery-

nejvice-pomuze-byznysu 

Etiketa 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/ 

• https://etiketavse.estranky.cz/clanky/etiketa/4.-oslovovani-a-spolecenska-

vyznamnost.html 

Asertivita 

• http://www.dusanjilek.cz/blog/co-je-asertivita 

 

4.3 Videa 

Doporučení – fake news 

 https://o2chytraskola.cz/clanek/13/fake-news-a-hoaxy/11282 

Vznik Československa 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/ 

https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/Asertivita_jako_nastroj_komunikace.pdf
https://humebrophy.com/fake-news-getting-heart-media-truth/
https://www.flowee.cz/ditevsiti/vzdelani/4017-studenti-proti-manipulaci-5-kroku-jak-poznat-fake-news
https://www.flowee.cz/ditevsiti/vzdelani/4017-studenti-proti-manipulaci-5-kroku-jak-poznat-fake-news
https://21stoleti.cz/2020/12/21/cesi-a-jejich-kladivo-na-fake-news/
https://vlast.cz/soubory/nahrane/vlajka3.jpg
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2186/strakova-akademie
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-soudy
https://ekonom.cz/c1-66720140-cesko-hleda-zakon-ktery-nejvice-pomuze-byznysu
https://ekonom.cz/c1-66720140-cesko-hleda-zakon-ktery-nejvice-pomuze-byznysu
https://ekonom.cz/c1-66720140-cesko-hleda-zakon-ktery-nejvice-pomuze-byznysu
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/
https://etiketavse.estranky.cz/clanky/etiketa/4.-oslovovani-a-spolecenska-vyznamnost.html
https://etiketavse.estranky.cz/clanky/etiketa/4.-oslovovani-a-spolecenska-vyznamnost.html
http://www.dusanjilek.cz/blog/co-je-asertivita
https://o2chytraskola.cz/clanek/13/fake-news-a-hoaxy/11282
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/
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5. Pracovní listy + řešení (určeno pro tisk) 

 

Vyluštěte křížovku, doplňte neúplný text pod ní a tajenku vybarvěte. 

1. Sociální síť, na které spolu lidé komunikují, sdílejí fotografie či různé příspěvky. 

2. Sociální síť zaměřená zejména na sdílení fotografií. 

3. Propagace neboli … 

4. Šikana na internetu. (Šikana využívající informační a komunikační technologie). 

5. Pravidelně vycházející zprávy v tištěné podobě nám zprostředkovávají … 

6. Elektronická pošta. 

7. Komunikační mobilní aplikace, dostupná uživatelům od 16 let. 

8. Začlenění do společnosti. 

 

 

    1.            

2.                

  3.              

 4.               

     X           

    5.            

    6.  ─          

    7.            

    8.            

 

 

 

Tajenka: …………………………..…………………………… – souhrnné označení 

pro „falešné zprávy“, polopravdy či nepravdivé informace. 
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Vyluštěte křížovku, doplňte neúplný text pod ní a tajenku vybarvěte. – řešení 

 

    1. F A C E B O O K    

2. I N S T A G R A M       

  3. R E K L A M A       

 4. K Y B E R Š I K A N A    

     X           

    5. N O V I N Y      

    6. E   ─ M A I L      

    7. W H A T S A P P    

    8. S O C I A L I Z A C E 
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Pracovní list – „FAKE NEWS“ 

 

1. Přečtěte si text a rozpoznejte, v jakém případě se jedná o fake news.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište alespoň tři kritéria, podle kterých jste se rozhodovali. 

1.  

2. 

3. 

 

2. Rozhodněte, zda tvrzení platí. Zakroužkujte P (pravda) nebo N (nepravda). 

 

Fake news 

– Vyvolávají paniku a šíří strach.     P – N 

– Podávají ověřené a podložené informace.  P – N   

– Nebezpečné rady mohou lidem ublížit.   P – N 

– Poškozují lidi i firmy, o kterých se zmiňují.  P – N 

  

Krém značky XY? Vrásek se již nikdy nezbavíte!!! 

Používáte krém proti vráskám značky XY? Vrásky vám nezmizí, ale ještě se 

zvírazní. Značce XY se raději vihněte!!! Co dělat, pokud jste použili tuto značku? 

Použijte silný obličejový peeling a zajděte na masáž obličeje! Poraďte i svým 

blízkým! 

 

 

Krém značky XY je stažen z prodeje 

Do prodeje se dostal krém značky XY, který může způsobovat vyrážku či zarudnutí 

pleti. Jedná se o krém značky XY působící proti vznikajícím projevům stárnutí pleti, 

pomáhající při ztrátě pružnosti a pevnosti pleti. Pokud jste tento krém zakoupili, je 

možné výrobek vrátit v lékárně. Tento krém byl již stažen z prodeje. 
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Pracovní list – „FAKE NEWS“ – řešení 

 

1. Přečtěte si text a rozpoznejte, v jakém případě se jedná o fake news.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište alespoň tři kritéria, podle kterých jste se rozhodovali. 

1. hrubé chyby v textu (zvýrazní, vyhněte) 

2. cíl – oslovit o nejvíce lidí (Poraďte i svým blízkým!), vyvolat strach… 

3. velké množství vykřičníků … 

 

2. Rozhodněte, zda tvrzení platí. Zakroužkujte P (pravda) nebo N (nepravda). 

 

Fake news 

– Vyvolávají paniku a šíří strach.     P – N 

– Podávají ověřené a podložené informace.  P – N   

– Nebezpečné rady mohou lidem ublížit.   P – N 

– Poškozují lidi i firmy, o kterých se zmiňují.  P – N 

 

  

Krém značky XY? Vrásek se již nikdy nezbavíte!!!  FAKE NEWS

Používáte krém proti vráskám značky XY? Vrásky vám nezmizí, ale ještě se 

zvírazní. Značce XY se raději vihněte!!! Co dělat, pokud jste použili tuto značku? 

Použijte silný obličejový peeling a zajděte na masáž obličeje! Poraďte i svým 

blízkým! 
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Pracovní list – MOC VE STÁTĚ 

1. Vyluštěte křížovku a doplňte text. 

1. Moc ve státě nezávislá na moci zákonodárné a výkonné je moc … 

2. Předseda vlády. 

3. … je tvořen Poslaneckou sněmovnou a Senátem. 

4. Prezident ČR je volen … 

5. Prezident ČR může být po sobě zvolen maximálně … 

6. V Senátu je 81 … 

7. Poslanecká sněmovna neboli dolní … 

8. V Poslanecké sněmovně je 200 … 

9. Moc výkonnou má v ČR vláda a … 

10. Horní komora. 

 

    1.           

     2.         

  3.            

       4.       

    5.          

 6.             

  7.            

 8.             

   9.           

      10.        

 

 

…………………………………… je forma vlády, v níž o výkonu státní moci 

rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Způsob, jak 

občané své mínění v demokratickém státě uplatňují určuje ústava.  

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_forem_vl%C3%A1dy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
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2. Roztřiďte pojmy z nabídky vztahující se k demokracii, dle toho, zda se 

jedná o její výhody či nevýhody, doplňte do tabulky. 

 

ochrana lidských práv; nemožnost odvolat kandidáta během období, na které byl 

zvolen; všichni lidé se podílejí na vládě; svobodné zvolení kandidáta; ochranu 

svých práv využívají i zločinci; voleni nejsou jen odborníci, ale lidé, kteří mohou 

s lidmi manipulovat 

Zdroj: https://www.ucseonline.cz/zsv/demokracie/ 

 

VÝHODY DEMOKRACIE NEVÝHODY DEMOKRACIE 

  

  

  

  

 

 

Pracovní list – MOC VE STÁTĚ – řešení 

 

    1. S O U D  N Í    

     2. P R E M I É R  

  3. P A R L A M E N T   

       4. O B Č A N Y 

    5. D V A K R Á T   

 6. S E N Á T O R Ů     

  7. K O M O R A      

 8. P O S L A N C Ů     

   9. P R E Z I D E N T  

      10. S E N Á T   

https://www.ucseonline.cz/zsv/demokracie/
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2. Roztřiďte pojmy z nabídky vztahující se k demokracii, dle toho, zda se jedná 

o její výhody či nevýhody, doplňte do tabulky. – řešení 

VÝHODY DEMOKRACIE NEVÝHODY DEMOKRACIE 

ochrana lidských práv 
nemožnost odvolat kandidáta během 
období, na které byl zvolen 

všichni lidé se podílejí na vládě ochranu svých práv využívají i zločinci 

svobodné zvolení kandidáta 
voleni nejsou jen odborníci, ale lidé, kteří 
mohou s lidmi manipulovat 

  

 

 

 

Přiřaďte správné dvojice  

PRÁVNÍ NORMA 

(ZÁKON) 

- stanovuje, co člověk nesmí a co naopak musí dělat, 

vymezuje hranici, kterou člověk nesmí překročit 

POVINNOST - označuje to, co člověk má nebo musí udělat 

MORÁLKA 
- soubor nepsaných pravidel, která nám říkají, že nemáme 

hledět jen na svůj prospěch, ale brát ohled i na ostatní 
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Pracovní list – ASERTIVITA 

1. Roztřiďte pojmy z nabídky popisující jednotlivé formy chování lidí.:  

Klidný; nedokáže se prosadit; nátlak; vyhýbá se konfliktům; používá hrubá slova; 

sebevědomí; pasivita; otevřenost; odvaha; ví, co chce; nízké sebevědomí; 

„diktátor“; prosazuje se bez ohledu na druhé; role „oběti“; potlačuje své emoce a 

přání; bývá využíván; zraňuje druhé; umí přistoupit na kompromis. 

Zdroj: Výchova ke zdravému životnímu stylu, M. Krejčí, L. Šulová, F. Rozum, D. Havlíková Fraus 2011 

 

Člověk: 

PASIVNÍ –  

 

 

ASERTIVNÍ –  

 

 

AGRESIVNÍ –  

 

 

Pracovní list – ASERTIVITA – řešení 

1. Roztřiďte pojmy z nabídky popisující jednotlivé formy chování lidí.:  

 

Člověk: 

PASIVNÍ – Klidný, nedokáže se prosadit, vyhýbá se konfliktům, pasivita, nízké 

sebevědomí, role „oběti“; potlačuje své emoce a přání; bývá využíván; 

 

ASERTIVNÍ – sebevědomí; otevřenost; odvaha; ví, co chce; umí přistoupit  

na kompromis, klidný 

 

AGRESIVNÍ – nátlak; používá hrubá slova, „diktátor“; prosazuje se bez ohledu  

na druhé; zraňuje druhé 
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