Výchova k občanství- 9.ročník
výstupy

oblast

ČLOVĚK JAKO JEDINEC

formuluje svůj názor na náboženství obecně;
orientuje se v hlavních světových náboženstvích;
rozliší náboženství monoteistická a polyteistická;
objasní pojem náboženská tolerance; seznámí se
s hlavními myšlenkami jednotlivých náboženství,
jejich tradicemi, zvyky, svátky a symboly;
charakterizuje pojmy nová náboženská hnutí,
extremismus a fanatismus
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
individuálních cílů; snaží se přiměřeně
prosazovat; orientuje se v typech středních škol;
ví, kde najde příslušný úřad práce i informační a
poradenské středisko pro volbu povolání;
seznámí se s pravidly potřebnými k přijímacímu
pohovoru; dokáže napsat strukturovaný
životopis; ví, jak by měla vypadat pracovní
smlouva

ČLOVĚK VE
SPOLEČNOSTI

rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže
věcně a logicky argumentovat

učivo
Aktuální témata (výročí,
významné společ. události
atd.)
ČLOVĚK A NÁBOŽENSTVÍ
- Náboženství a
náboženská tolerance
- Extremismus a
fanatismus

MOJE BUDOUCNOST
- Volba povolání a
střední školy
- Nástup do zaměstnání

mezipředmětové vztahy

poznámky
Referáty, individuální projekty,
skupinové projekty

D- toleranční patent, historie
náboženstvích
Čj- Bible
Z- Vatikán, řeka Ganga

PROJEKT: Světová náboženství

Čj- životopis

Toto učivo probíráno již v 8.ročníku
v předmětu PČ
Projekt: reklama na povolání

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany, uvede příklady; objasní, jaké místo má
majetek mezi dalšími životními hodnotami;
uvede, co všechno může tvořit majetek
jednotlivce, rodiny, obce, státu; vyjmenuje hlavní
způsoby a zdroje získávání majetku; popíše funkci
a formy peněz; popíše způsoby hospodárného
zacházení s penězi; na příkladech objasní, z čeho
vzniká rodinný rozpočet; vysvětlí, jak mohou
kupní možnosti jedince a rodiny ovlivnit
nakládání s osobním a rodinným rozpočtem;
porovná vhodné a nevhodné způsoby využívání
osobního a rodinného rozpočtu
vyjmenuje funkce a formy peněz; na příkladech
ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede
příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení; objasní, co je rozpočet;
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné
a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje
zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům při
hospodařená s penězi; vysvětlí, jakou roli na trhu
výrobků hraje nabídka, poptávka, cena i
konkurence; definuje pojem úvěr, dokáže
spočítat úrok; ví, jaké jsou v jeho okolí peněžní
ústavy; seznámí se s vybranými peněžními
produkty; vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy
pojištění a navrhne, kdy je využít; uvede a
porovná nejobvyklejší způsoby nakládání
s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

JÁ A HOSPODAŘENÍ
- vlastnictví a majetek
(formy vlastnictví,
druhy majetku)
- peníze (funkce a
formy peněz, způsob
platby, hospodaření
s penězi)
rozpočet (druhy rozpočtu,
rodinný a osobní rozpočet)

D- peníze v historii státu

FINANČNÍ GRAMOTNOST
- peníze
- hospodaření
domácnosti, mzda,
rozpočet domácnosti,
úspory, investice,
úvěry, splátkový
prodej, leasing; typy
rozpočtu a jejich
odlišnosti;
- trh výrobků a služeb,
konkurence
- banky a jejich služby
- úspory, úvěry a úroky

D- mince
M- výpočty při hospodaření

Projekt: Jak se zachovat v různých
finančních situacích

vysvětlí význam mezinárodní spolupráce;
seznámí se s existencí a činnosti jednotlivých
mezinárodních organizací i s jejich strukturou; ví,
kterých mezinárodních organizací je ČR členem;
uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních misích;
seznámí se s rozdělením pravomocí v rámci EU;
vyjmenuje symboly EU; vysvětlí význam EU;
dokáže pojmenovat příčiny a důsledky
globalizace; objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních problémů na
lokální úrovni – v obci, regionu; uvede příklady
mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání, objasní roli
ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a
při řešení krizí nevojenského charakteru

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT

charakterizuje pojem národní hospodářství (NH);
pojmenuje a objasní principy ekonomických
systémů; rozdělí národní hospodářství z různých
hledisek; vyjmenuje ukazatele NH, objasní pojmy
hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace,
obchodní bilance; ví, kdo provádí hospodářskou
politiku státu; ví, kdo sestavuje státní rozpočet a
čím je tvořen; vysvětlí pojem daň; rozlišuje, ze
kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede
příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané; na příkladu chování
kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky
na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH,
popíše vliv inflace na hodnotu peněz

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- struktura a ukazatele
národního
hospodářství
- hospodářská politika
státu
principy tržního
hospodářství- –
nabídka, poptávka,
trh; tvorba ceny,
inflace; podstata
fungování trhu;
nejčastější právní
formy podnikání
- státní rozpočet
- daně

Z- přírodní bohatství, druhy
elektráren
M- výpočty

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
- světové organizace
(OSN, NATO, OECD,
WTO)
- evropská integrace
(Rada Evropy, ESUO,
EHS, ES)
- evropská unie

globalizace- projevy,
klady a zápory;
významné globální
problémy včetně
válek a terorismu,
možnosti jejich řešení
-

Z- státy ve světě
D- mírové smlouvy
Aj- zkratky mezinárodních
organizací

Projekt: Památky UNESCO
Projekt: Evropská unie

