5.2. - VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

6.třída

Občanská společnost a škola

škola jako model otevřeného
partnerství a
demokratického
společenství, demokratická
atmosféra a demokratické
vztahy ve škole

F - laboratorní práce, společenství
a aktivní zapojení v kolektivu; ,
průběžně; AJ - průběžně; M, Př průběžně, HV - průběžně; VkO a
PČ - průběžně; D - první státy;
mezinárodní projekty; Dětský
parlament

způsoby uplatňování
demokratických principů a M - matematické hry; VkO a PČ průběžně; mezinárodní projekty
hodnot v každodenním
životě školy

7.třída

projekty; VkO- místo, kde žiji

9.třída

VkO - naše škola; F - laboratorní
práce a frontální pokusy; ČJ průběžně; AJ - průběžně; M, Př,
Inf - průběžně; mezinárodní
projekty; Dětský parlament

ČJ - Život Konstantinův, dílo JAK;
F - laboratorní práce; Pč - možnosti F - laboratorní práce; M, Př, GV,
studia na SŠ - jejich profil; M, Př, Inf - průběžně; mezinárodní
Inf - průběžně; mezinárodní
projekty; Dětský parlament
projekty; Dětský parlament

VkO - naše škola, volby do
školního parlamentu, o lidských
právech průběžně; ČJ - průběžně;
M, Př, Inf - průběžně; mezinárodní
projekty

Pč - možnosti studia na SŠ - jejich
účast na činnosti školního
profil, účast na činnosti školního
parlamentu; M, Př, GV, Inf parlamentu; VkO- člověk ve státě,
průběžně; mezinárodní projekty
volby; M, Př, Inf - průběžně

formy participace žáků
VkO - naše škola;školní dětský
v životě školy a místní
parlament; ČJ - průběžně; RV komunity, význam aktivního školní dětský parlament; projekty;
atmosféra v naší třídě; projekty;
zapojení žáků do žákovské mezinárodní projekty
mezinárodní projekty; Tvorba
samosprávy (žákovských
školního časopisu
rad či parlamentů)

spolupráce školy se
správními orgány a
institucemi v obci

8.třída

projekty; VkO - naše škola; ČJ průběžně

školní dětský parlament; Pč možnosti studia na SŠ - jejich
profil; projekty; Tvorba školního
časopisu

školní dětský parlament; projekty;
mezinárodní projekty; Tvorba
školního časopisu

Pč - možnosti studia na SŠ - jejich
projekty
profil; projekty

Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v
politickém životě

občan jako odpovědný člen
společnosti (tj. znalý svých
práv a povinností, schopný
je aktivně uplatňovat,
přijímající odpovědnost za
své postoje a činy,
angažovaný a
zainteresovaný na zájmu
celku)

VkO - život mezi lidmi; pravidla
pomáhají žít spolu, pravidla
pomáhají chránit (lidská práva),
když se pravidla nerespektují
(šikana, násilí na dětech)
naše obec, naše vlast, národnost,
občanství; , Deklarace práv dítěte;
Dětský parlament

práva a povinnosti
jednotlivce (občana) a
Listina základních práv a
svobod
úloha občana v
demokratické společnosti

VkO - národ, vlast, stát, ve kterém
žiji, občan, vznik státu,
vlastenectví; o lidských právech;
práva a povinnosti občanů;kdo nás
proslavil, české památky na
seznamu UNESCO; Dětský
parlament

ČJ - národní obrození, dílo
Borovského, Stendhala, Gogola;
VkO - Ústava ČR, Listina
základních práv a svobod,
Deklarace práv dítěte; Dětský
parlament

VkO - život mezi lidmi; pravidla
pomáhají žít spolu, pravidla
pomáhají chránit (lidská práva),
když se pravidla nerespektují
(šikana, násilí na dětech)

VkO - typy států, práva a
povinnosti občanů

VkO - člověk ve státě, Ústava ČR,
Listina základních práv a svobod,
právní řád ČR; Deklarace práv
VkO- extremismus, fanatismus
dítěte, Charta 77, nedemokratické
státy;

D - počatky lidské civilizace;

VkO - demokratický a totalitní stát, VkO - člověk ve státě, péče o
volby, 3 složky státní moci
demokracii, cenzura

Dětský parlament

základní principy a hodnoty
demokratického politického
D - po čatky lidské
systému (právo,
civilizace,funkce prvních států
spravedlnost, diferenciace,
různorodost)

VkO - volby, státní moc, péče o
VkO - demokratický a totalitní stát demokracii, cenzura; Z - politický
zeměpis - dělení států

principy soužití s minoritami
(vztah k jinému, respekt k
identitám, vzájemná
VkO - národnostní menšiny
komunikace a
spolupráce, příčiny
nedorozumění a zdroje
konfliktů)

VkO - žijí s námi, národnostní
menšiny

VkO -člověk mezi lidmi, rasismus,
Z - obyvatelsvo ČR; VkO- člověk a
xenofobie, antisemitismus ,
náboženství, extremismus a
homosexualita; Z - politický
fanatismus
zeměpis - obyvatelstvo;

volební systémy a
demokratické volby a
VkO - naše obec a kraj, volby
politika (parlamentní,
krajské a komunální volby); obecní
obec jako základní jednotka
samosprávy státu

VkO - volební systém, parlament,
M - procento a diagramy

VkO - člověk ve státě, demokracie, VkO - mezinárodní spolupráce,
politické strany, sestavování vlády světové organizace

VkO - problémy modré planety,
kulturní bohatství, kam patřímspolečenské skupiny

ČJ - společenský život v době NO;
VkO -politické strany, člověk mezi VkO - aktuální události průběžně,
lidmi, aktuální události průběžně, mezinárodní organizace;
UNICEF;

společenské organizace a
hnutí

VkO- život v obci, EU

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

demokracie jako protiváha
D - nejstarší civilizace
diktatury a anarchie

VkO - demokracie, totalita,
diktatura, anarchie

VkO - mezilidské vztahy, stát- jeho
funkce a typy, demokracie, Ústava,
politické strany, právo v
každodenním životě, protiprávní
jednání, kriminalita vč. korupce,
obrana státu

principy demokracie

VkO- volby v obci, kraji;
EU;Dětský parlament

VkO- já a společenský systém, ČR, VkO - demokracie, totalita,
o lidských právech, massmédia;
diktatura, anarchie, Dětský
parlament
Dětský parlament

GV - vztahy mezi státy; Dětský
parlament

základní kategorie:
spravedlnost, řád, norma,
zákon, právo, morálka

VkO - pravidla mezi lidmi

D - Jiří z Poděbrad; VkO- život ve Pč - pracovní právo; VkO společnosti, pravidla chování,
demokracie, Ústava. Právní řád,
lidská práva
protiprávní jednání

VkO- charakter

význam Ústavy jako
základního zákona země

demokratické způsoby
řešení konfliktů a problémů
v osobním životě i ve
společnosti

VkO - Ústava ČR, Právní řád ČR

Dětský parlament; VkO- život v
rodině, žijí tu s námi, pravidla
mezi lidmi, život v obci (kraji,
státu)

Dětský parlament; VkO- život ve
společnosti, komunikace, já a
společenský systém, globální
problémy

VkO - partnerství, vztahy mezi
VkO -člověk a náboženství,
lidmi, řešení konfliktu, xenofobie,
mezinárodní spolupráce; Dětský
tolerance, demokracie; Dětský
parlament
parlament

