
Občanská výchova

Občanská výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Rodina
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady
VO-9-3-02 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
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

vnímá plynutí času v osobní i společenské rovině, zamýšlí 
se nad pojmem rodina a dokáže se orientovat v 
jednotlivých oblastech rodinného života

Rodina

Tematický celek - Škola
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

zamýšlí se nad pojmem škola a dokáže se orientovat v 
jednotlivých oblastech školní problematiky

Škola

Tematický celek - Vlast
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a 
státu

zamýšlí se nad pojmem vlast z pohledu minulosti, 
současnosti i budoucnosti

Vlast

Tematický celek - Lidská práva
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

uvědomuje si, že všichni lidé mají stejná práva bez ohledu 
na jejich barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví či věk

Lidská práva

Tematický celek - Bezpečí
 uvědomuje si závažnost krizových situací a ví, jak se v nich 

zachovat
Bezpečí

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vnímá plynutí času v osobní i společenské rovině, zamýšlí se nad pojmem 
rodina a dokáže se orientovat v jednotlivých oblastech rodinného života

--> Zeměpis -> 6. ročník -> definuje glóbus jako zmenšený model Země, popíše 
tvar planety Země, určí její povrch, obvod a rovníkový poloměr, dělí glóbusy 



ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
podle obsahu na fyzické a politické, využívá glóbusu pro určení vzdáleností na 
zemském povrchu, definuje poledníky a rovnoběžky vytvářející zeměpisnou síť, 
která nám umožňuje určit zeměpisnou polohu zvolených míst na Zemi, 
s porozuměním užívá pojmy: zemská osa, zemské póly (severní a jižní), severní, 
jižní, západní a východní polokoule, poledníky a rovnoběžky, 0. a 180. poledník, 
rovník, obratníky, polární kruhy, vysvětlí příčiny střídání dne a noci, uvede 
důsledky pohybů Země pro život lidí, vysvětlí příčiny střídání 4 ročních období, 
s porozuměním používá pojmy: letní a zimní slunovrat, podzimní a jarní 
rovnodennost

zamýšlí se nad pojmem vlast z pohledu minulosti, současnosti i budoucnosti <-- Dějepis -> 6. ročník -> uvede příklady archeologických kultur na našem území
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