5.4. - MULTIKULTURNÍ VÝCHVkOA

Kulturní diference

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

jedinečnost každého člověka a
jeho individuální zvláštnosti

ČJ - úvaha, průběžně; VKZ VkO - můj rodokmen; ČJ - popis
ČJ - dějiny lit. od počátků do
životní cíle a jejich naplňování;
osoby, literární hrdina; Dv konce 19.stol.; VkO - osobnost,
klíčové kompetence; hodnocení a
průběžně
sebepoznání
sebehodnocení

ČJ - dějiny lit. 20. století,
životopis; Dv - průběžně

člověk jako nedílná jednota
tělesné i duševní stránky, ale i
jako součást etnika

VkO - počátky českého národa,
naši předkové; ČJ - popis osoby, VkO- člověk jako osobnost
literární hrdina

VkO - světová náboženství; ČJ dějiny lit. 20. století, životopis

ČJ - dějiny lit. od počátků do
konce 19.stol.; VkO - osobnost,

poznávání vlastního kulturního
D - rozdílnost nejstarších kultur; D - průběžně; VkO- vlastenectví,
zakotvení a respektování
D - průběžně; VkO- osobnosti
VkO- pravidla pomáhají žít spolu, národnostní menšiny, rasová
zvláštností různých etnik
naší země, tolerance
(zejména cizinci nebo příslušníci žili a žijí tu s námi
nesnášenlivost, kulturní bohatství
etnik žijící v místě školy)

základní problémy
VkO- pravidla pomáhají žít spolu, VkO- vlastenectví, národnostní
sociokulturních rozdílů v České
žili a žijí tu s námi, Romové
menšiny, rasová nesnášenlivost
republice a v Evropě

Z - obyvatelstvo Evropy; VkOvšichni jsme lidé, ale jsme různí

D - průběžně; Vko- extremismus,
fanatismus

VkO - tolerance, všichni jsme
lidé, ale jsme různí

D - průběžně

VkO - národnostní menšiny; M skupinová práce, netradiční
VkO - národnostní menšiny
úlohy; Pč - průběžně; ČJ - formy
společenského styku, dopis

D - průběžně; Aj - přátelství,
mezilidské vztahy; VkO tolerance

D - průběžně; VkO - vztahy mezi
státy, světová náboženství

VkO - žili a žijí tu s námi,
národnostní menšiny; Pč průběžně; D - Řecko a Řím;
Projekt Projekt Ekoškolaschool

D - průběžně; Projekt Projekt
Ekoškolaschool; Projekt Globe;
VkO- rasová nesnášenlivost,
kulturní rozmanistost

D - průběžně; Aj - přátelství,
mezilidské vztahy; Projekt ENO;
Projekt Projekt Ekoškola; Projekt
Globe; Adopce Afrika; VkOchování v konfliktních situacích,

D - průběžně; Aj - přátelství,
mezilidské vztahy; VkO - vztahy
mezi státy; globální problémy;
Projekt Ekoškolas; Projekt Globe

VkO - lidská nesnášenlivost

D-průběžně; VkO - předsudky a
stereotypy

ČJ - průběžně

právo všech lidí žít společně a
podílet se na spolupráci

VkO- pravidla pomáhají žít spolu

udržovat tolerantní vztahy a
rozvíjet spolupráci, ať patří k
jakékoli kulturní, sociální,
náboženské, zájmové nebo
generační skupině
vztahy mezi kulturami - vedou
nejen ke vzájemnému
obohacování různých kultur, ale i
ke konfliktům vyplývajícím z
rozdílnosti kultur

Lidské vztahy

předsudky a vžité stereotypy VkO - národnostní menšiny;
příčiny a důsledky diskriminace
VkO - rodina, lidská setkání; ČJ formy společenského styku, dopis,
rozbor liter.textů; VkZ- vztahy a
pravidla soužití v prostředí
komunity
ČJ - formy společenského
styku, dopis, rozbor liter.textů;
uplatňování principu slušného
výchovně-vzdělávací proces chování - základní morální normy
průběžně; VkO- pravidla
pomáhají žít spolu
důležitost integrace jedince
v rodinných, vrstevnických
a profesních vztazích

ČJ - debatujeme o sobě i o
jiných; VkO- o lidských právech

VkO- kam patřím; VkZ- vztahy a
ČJ - průběžně; VkO- budoucí
pravidla soužití v prostředí
Aj - přátelství, mezilidské vztahy
zaměstnání
komunity
VkZ - já a lidé kolem, dopad
Aj - přátelství, mezilidské vztahy;
vlastního chování a jednání; VkOvýchovně-vzdělávací proces pravidla chování; výchovněprůběžně
vzdělávací proces - průběžně

ČJ - úvaha, polemika, diskuse,
anketa, řečnická cvičení;
výchovně-vzdělávací proces průběžně

význam kvality mezilidských
vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti

VkO - rodina, lidská setkání; ČJ VkO- kam patřím; VkZformy společenského styku, dopis,
mezilidské vztahy
rozbor liter.textů;

Aj - přátelství, mezilidské vztahy Dv - průběžně

tolerance, empatie, představa
ocitnutí se v roli druhého

VkO - rodina, lidská setkání; ČJ formy společenského styku, dopis,
rozbor liter.textů; Adopce Afrika;
vztahy ve třídě

VKZ - umění naslouchat,
vciťování se; Adopce Afrika;
vztahy ve třídě; VkO. Žijí tu s
námi

Dv - průběžně; Adopce Afrika;
Pč - SŠ sociální; VkO - tolerance;
vztahy ve třídě; VkO- osobnost,
Adopce Afrika; vztahy ve třídě
náboženství

Adopce Afrika;VkO- vztahy ve
vrstevnické skupině

VkO - tolerance; vztahy mezi
lidmi, solidarita a mezilidská
spolupráce; Adopce Afrika;
vztahy ve třídě

lidská solidarita, pomoc při
VkO - národnostní menšiny;
zapojování žáků z jiného
kulturního prostředí do kolektivu Adopce Afrika; vztahy ve třídě
třídy

VkO - vztahy mezi státy; Adopce
Afrika; vztahy ve třídě

rovnocennost všech etnických
skupin a kultur

VkO - národnostní menšiny

ČJ - čínská poezie; PČ diskriminace v zaměstnání; Z D - průběžně; VkO - národnostní společenské prostředí menšiny, xenofobie x tolerance
obyvatelstvo; Př - lidské rasy a
etnika; VkO- všichni jsme lidé,
ale jsme různí

Etnický původ

VkO - národnostní menšiny,
Aj - téma: přátelství, mezilidské
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná VkO - národnostní menšiny; ČJ - xenofobie x tolerance; VkZprůběžně v literatuře
respektování sebe sama i druhých vztahy;VkO - vztahy mezi lidmi
rovnost
naslouchání

D - průběžně; VkO- náboženská
tolerance

ČJ - průběžně; VkO- náboženství

PČ - diskriminace v zaměstnání;
VkO - tolerance, předsudky a
D - průběžně
stereotypy, xenofobie x tolerance

postavení národnostních menšin VkO - národnostní menšiny

VkO - národnostní menšiny,
xenofobie x tolerance

základní informace o různých
etnických a kulturních skupinách VkO - národnostní menšiny,
Romové
žijících v české a evropské
společnosti

ČJ - Čech -Cikánka; PČ diskriminace v zaměstnání; Z D - průběžně; VkO - národnostní
obyvatelstvo Evropy;VkO Z - obyvatelstvo ČR
menšiny
tolerance, předsudky a stereotypy,
xenofobie x tolerance

různé způsoby života, odlišné
myšlení a vnímání světa

ČJ - píseň o kamarádovi; Projekt
Ekoškola - mezinárodní
komunikace; Projekt Globe; VkOVkO - národnostní menšiny, žili a
žijí S NÁMI; VkZ- - respektování
žijí tu s námi; ČJ - průběžně v
sebe sama i druhých,
literatuře; Projekt Ekoškola přijímání názoru druhého,
mezinárodní komunikace
empatie, chování podporující
dobré vztahy, aktivní
naslouchání

projevy rasové nesnášenlivosti VkO - národnostní menšiny
jejich rozpoznávání a důvody
,lidská práva, dokumenty;
vzniku

VkO- národnostní menšiny,
rasová nesnášenlivost

ČJ - čínská poezie; VkO- člověk
mezi lidmi - xenofobie x
tolerance; projekt Projekt ENO;
Projekt Ekoškola - mezinárodní
komunikace

ČJ - úvaha, polemika, diskuse,
anketa, řečnická cvičení; Projekt
Ekoškola - mezinárodní
komunikace; Projekt Globe; VkOsvětová náboženství

ČJ - Sládek-Americké obrázky;
Pč - diskriminace v zaměstnání;
VkO - xenofobie x tolerance;
lidská práva; Př- lidské rasy

D - průběžně

Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity

D - dějiny moderní dobyprůběžně; VkO - globalizace,
světová náboženství

multikulturalita současného světa
VkO - národnostní menšiny,
a předpokládaný vývoj v
lidská práva
budoucnosti

vzájemná tolerancea respekt pro
život ve společnosti

multikulturalita jako prostředek VkO - národnostní menšiny;
Projekt Ekoškola
vzájemného obohacování

VkO - xenofobie x tolerance,
Projekt Ekoškola; Projekt Globe;
šichni jsme lidé, ale jsme různí; Projekt Ekoškola; Projekt Globe;
VkO- vzájemná tolerancea
Projekt Ekoškola; Adopce Afrika; VkO- , světová náboženství
respekt pro život ve společnosti
Projekt Globe

specifické rysy jazyků a jejich
rovnocenost

VkO - národnostní menšiny

VkO- vzájemná tolerancea
respekt pro život ve společnosti

Projekt Ekoškola; VkO- všichni
jsme lidé, ale jsme různí

ČJ - slova přejatá, světové
jazyky; VkO- komunikace

naslouchání druhým, komunikace
VkO - národnostní menšiny;
s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, vstřícný Projekt Ekoškola,
postoj k odlišnostem

VkO - xenofobie x tolerance;
Projekt Ekoškola; Projekt Globe;
umění naslouchat; Projekt
VkO- komunikace, žijí s námi
Ekoškola; Projekt Globe

Projekt Ekoškola; Projekt Globe;
VkO- náboženská toerance

význam užívání cizího jazyka jako
VkO - národnostní menšiny, AJ
nástroje dorozumění a
průběžně; Projekt Ekoškola
celoživotního vzdělávání

AJ - průběžně; Projekt Globe;
Projekt Ekoškola; VkOkomunikace, žijí s námi

Aj - průběžně; Projekt Globe;
Projekt Ekoškola; VkO- člověk
mezi lidmi

Aj - průběžně; Projekt Globe;
Projekt Ekoškola; VkOglobalizace

Adopce Afrika

VkO - lidská práva, dokumenty,
xenofobie, diskriminace,
tolerance,stereotypa předsudky,
lidská práva; Adopce Afrika

Adopce Afrika

odpovědnost každého jedince za
VkO - žili a žijí tu s námi;
to, aby byla odstraněna
diskriminace a předsudky vůči Adopce Afrika
etnickým skupinám
nekonfliktní život v multikulturní
VkO - národnostní menšiny
společnosti

Projekt Ekoškola; Projekt Globe - Projekt Ekoškola; Projekt Globe - Projekt Ekoškola; Projekt Globe komunikace; VkO- pravidla
komunikace; VkO- vztahy mezi komunikace; VkO- náboženská
tolerance, extremismus a
chování
lidmi, tolerance
fanatismus

aktivní spolupodílení dle svých
VkO - národnostní menšiny;
Adopce Afrika; Projekt Ekoškola; Adopce Afrika; Projekt Ekoškola; Adopce Afrika; Projekt Ekoškola;
možností na přetváření
VkO
společnosti, aby vyhovovala všem - Adopce Afrika; Projekt Ekoškola VkO - respektování jiných národů VkO- vztahy mezi lidmi
i minoritním skupinám
otázka lidských práv, základní
dokumenty

VkO - národnostní menšiny,
lidská práva; D - lidská práva ve
starověku - porovnávání

D - Magna Charta, humanismus,
reformace; VkO- lidská práva

D -Velká francouzská revoluce,
vznik USA; VkO - lidská práva+ D - vznik ČSR, OSN
dokumenty

