
Ročník Předmět
Průřezová 

témata

Mezipředmět. 

vazby
Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

1

4 Vl
VDO 2         

(občan)
Čj Vysvětlí základní státoprávní pojmy a pojmy vlast, cizina. ČR - demokratický stát

6

6 Vo VDO 2 (občan) Hv, Z

Objasní pojem vlast, vlastenectví, vyjmenuje státní 

symboly a zdůvodní jejich význam, interpretuje pověsti o 

počátcích českého národa, uvede příklady našeho 

kulturního dědictví.

naše vlast

1

6 Pd
VDO 2 

(hodnoty)

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a 

porovná je s objektivním žebříčkem. Definuje pojem 

statek.

potřeba, hodnota, statek, žebříček hodnot

59

7 Aj
VDO 2 

(odpovědnost)
Vo

Vyjmenuje školní pravidla, co se smí a nesmí ve škole 

dělat.

modální slovesa se zaměřením na slovesa 

muset, moci, nesmět

14

7 Vo
VDO 2 (občan 

a stát)
D, Z

Vyjmenuje historické typy států a formy jejich vlád, 

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 

každodenní život občanů, uvede příklady institucí a 

orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.

stát a právo

Průřezové téma:
Výchova demokratického občana - Občan, 

občanská společnost a stát (VDO 2) 
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26

9 Vo
VDO 2 (práva 

občanů)
D, Pd

Vysvětlí pojem ústava a její význam, rozliší 

zákonodárnou, výkonnou a soudní moc, vyjmenuje 

druhy soudů, objasní slovo volby, popíše jejich průběh, 

vysvětlí statut občana.

ústava, stát, občané, Listina základních 

práv a svobod

171

9 F

EV 4 (člověk a 

prostředí), 

VDO 2  

(odpovědnost 

občana)

Z

Popíše jednotlivé součásti jaderné elektrárny, vysvětlí k 

jakým přeměnám energie dochází v jaderné elektrárně a 

porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně, 

uvede výhody i nevýhody všech tří typů elektráren, 

popíše historii jaderné energetiky, sleduje a kriticky 

analyzuje diskuse o jaderných elektrárnách v médiích, 

věcně argumentuje v diskusích se spolužáky.

jaderná elektrárna
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