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5.2.5.2.

Občanská a rodinná výchova

6.ročník
1. Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Etická výchova vychází z předpokladu vzdělávací oblasti Člověk a
společnost RVP ZV, že cílem a základem etického jednání je prosociálnost.
Etická výchova rozvíjí dispozice, schopnosti a způsobilosti, které ulehčují
prosociální chování a následně vedou žáka k jeho realizaci. Náplň předmětu je stavěna
především na
základním založení člověka úcty a lásky k sobě, k druhým, se snahou udělat něco
dobrého nejen pro sebe, ale i pro jiné.
Pochopení podstaty prosociálnosti vede žáky ke ztotožnění se s druhými,
prožívání radosti a bolesti druhého jedince jako své vlastní a motivuje k tvořivému
přístupu v rámci pomoci bližním.
Na základě empirických daností probíhá osvojování pro sociálního chování a
postojů v rámci tří základních kroků:
l. Empatické spoluprožívání bezprostředně vnímatelné tísně anebo radosti druhých a
z toho vyplývající tendence k prosociálnímu chování: k ohleduplnosti, ochotě potěšit,
pomáhat a darovat - pokud to nevyžaduje větší zříkání se nebo námahu.
2. Stabilizace prosociálního chování, podrobená zkoušce reality a pragmatickým
námitkám ( "vyplatí se být prosociální" ), pokud to nevyžaduje větší oběť anebo přináší
jisté uspokojení ve formě reciprocity, afektivní náklonnosti, radosti nebo uplatnění.
3. Další rozvoj prosociálnosti i v podmínkách, které neslibují žádný zisk vlastního
zadostiučinění a vyžadují odříkání. Prosociálnost se osvojením jeví jako finální hodnota,
tj. hodnota, která má smysl sama o sobě, ne pouze jako prostředek k dosažení jiných
cílů. Toto přesvědčení umožňujechovat se prosociálně nezávisle na názorech a chování
okolí.
Výuka přináší rozvoj identity jedince k osvojení si prosociálnosti jako jedné ze
základních potřeb člověka. Důležitou součástí daného vzdělávacího oboru je prevence
rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování
lidských práv, čímž je otevřen prostor k mezipředmětové provázanosti a získávání
dovedností v projektové oblasti.
2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět etická výchova na 2. stupni základní školy navazuje na základní
dovednosti nabyté na l. stupni ZŠ a svým rozsahem výuky a aktivit přesahuje do
průřezových témat osobnostní a sociální výchovy, v jednotlivých tématech navazuje na
enviromentální výchovu, mediální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k
myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikultumí výchovu. Obsahové
vymezení předmětu je postaveno na stanovení společných pravidel vzájemné
komunikace, pochvaly a Programu etické výchovy s tzv. aplikačními tématy reagujícími
na potřeby současné doby. Témata programu jsou provázána a jejich posloupnost má
souvislost z hlediska dosažení cíle, kterým je prosociální jednání. Jednotlivé stupně
etické výchovy probíhají formou prožitkové výuky při aplikování účinného výchovného
stylu pedagoga a dělí se na:
1. Komunikace,
2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě,
3. Pozitivní hodnocení druhých,
4. Tvořivost a iniciativa ( řešení problémů a úloh),
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5. Vyjadřování a komunikace citů,
6. Empatie,
7. Asertivita,
8. Reálné a zobrazené vzory,
9. Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce,
10. Komplexní prosociálnost.
Aplikační témata jsou zaměřena na aplikaci pro sociálnosti do různých oblastí
života a dělí se na okruhy:
1. Etika,
2. Lidské hodnoty,
3. Ekonomické hodnoty,
4. Rodina, ve které žiji
5. Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu,
6. Etické aspekty ochrany přírody,
7. Lidská práva,
8. Vztah k médiím,
9. Chování v krizových situacích – obrana státu.
Přípravou na určité téma v hodině je senzibilizace, která vede k zapojení
kognitivní, ale i emotivní složky žáka. Následná hodnotová reflexe vede k ujasnění a
prohloubení obsahu tématu. Nácvik osvojování dovedností probíhá v prostředí skupiny,
čímž je sledována pozitivní motivace žáka pro úspěšnou spolupráci s druhými, jak ve
sféře osobní ( v rodině ), tak ve sféře profesní, manažerské či řídící v budoucnosti.
Etická výchova sama o sobě zahrnuje část průřezových témat a další rozvíjí v souladu s
jejich rozpracovaností v dalších předmětech. Výuka probíhá s časovou dotací 1 hodina
týdně.

7., 8. A 9. ročník
Občanská a rodinná výchova je vyučována v rámci vzdělávací oblasti Člověk a
společnost.
V návaznosti na učivo 1.stupně, zejména prvouky a vlastivědy, rozšiřuje a prohlubuje
vědomosti ze společenskovědní oblasti. Postupně formuje a rozvíjí občanský profil
žáků. Zaměřuje se na orientaci žáků v sociální realitě, na jejich začleňování do
společenských vztahů a vazeb. Učivo občanské výchovy zprostředkuje žákům poznatky
z oblasti práva s důrazem na odpovědné rozhodování a jednání v souladu s obecně
uznávanými hodnotami.
Obsahové vymezení předmětu
 utváření představy žáků o mravních a právních předpokladech mezilidských vztahů
a společenského soužití.
 seznámení žáků s hospodářským životem společnosti, právy spotřebitele
 vedení žáků k pochopení demokratických postupů při rozhodování o veřejných
záležitostech a při řízení státu, rozvíjení občanského profilu
 porovnávání a posuzování společenských jevů v evropském a celosvětovém měřítku
 získávání orientace v základních životních hodnotách.
 osvojení dovednosti komunikace, vyjádření vlastních názorů i jejich obhajobu a

74






schopnost respektovat názor druhého
získávání základů finanční gramotnosti
základní informace o obraně státu a chování v mimořádných situacích
vedení k sebepoznávání a odpovědnosti za vlastní život
postupné formování rodinného profilu žáků

Časové a organizační vymezení
Občanská výchova se vyučuje na 2.stupni v 6. – 9. ročníku v rozsahu 1 hod.týdně
v každém ročníku.Výuka je realizovaná ve vyučovacích hodinách se začleňováním
krátkodobých projektů.
Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“

Realizace PT v předmětu
Název PT
Osobnostní a sociální
výchova: sociální rozvoj

Tématický okruh
 Poznávání lidí 6



Výchova demokratického
občana



Občan, občanská
společnost a stát 7




Osobnostní a sociální
výchova: osobnostní
rozvoj

Sebepoznání a
sebepojetí 8



Formy participace
občanů v politickém
životě 8


Výchova demokratického
občana

Občanská výchova
Námět


Rodina
Domov
Já
Hodnoty
Každou situaci lze řešit
Dovednost předcházet stresu
 Člověk a lidská práva
(respektování práv
druhých, uplatňování
práv svých)
Význam zákonů pro
fungování společnosti
Aktivní postoj v obhajování
a dodržování lidských
svobod
 Člověk jako osobnost
Zrcadlo poznání
Sebehodnocení a
seberegulace
Poznejte se navzájem
Organizace času a způsob
relaxace
 Člověk a právozpůsobilost k právním
úkonům
Právní základy státu –
svoboda a rovnost je
prostředek i cíl právního
řádu ‚ČR

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel:
 využívá aktivizující metody, kterými se podnítí zájem žáků o učivo OV /simulační hry,
skupinová práce, projektové vyučování/

75



podněcuje u žáků samostatné vyhledávání a třídění informací, které v procesu učení
dále využívají /práce s textem, využití médií/
zadává úkoly, k jejichž splnění žáci využívají poznatky z dějepisu, zeměpisu a
dalších předmětů

Kompetence komunikativní
Učitel:
 při diskuzi vede žáky k dodržování pravidel vzájemné komunikace mezi sebou a
učitelem
 nabádá žáky ke kultivovanému projevu při prezentaci vlastních prací
 učí žáky naslouchat a respektovat názory druhých a zároveň argumentovat
 využívá komunikativní kruh, prožitkové vyučování
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 při diskuzi nad probíranými tématy klade žákům otevřené otázky
 vede žáky k obhajobě svých rozhodnutí při diskuzi
 klade důraz na vyhledávání potřebných informací pro vyřešení problému
 připravuje žáky na chování v rizikových situacích
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 zadává práci ve skupinách, kde se žáci učí pomáhat, požádat o pomoc a zároveň se
u nich utváří pocit zodpovědnosti za svou práci
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a ohleduplnost
 vede žáky k sebekontrole a sebehodnocení
Kompetence občanské
Učitel:
 seznamuje žáky s mravními a právními zákonitostmi vztahů mezi lidmi
 nechává žáky vyjádřit jejich názor na různé společenské jevy
 posiluje orientaci v základních environmentálních souvislostech a problémech
 klade důraz na respektování práce a názorů všech žáků
 učitel seznamuje žáky se základy obrany státu
Kompetence pracovní
Učitel:
 nabízí žákům modelové situace mezilidských vztahů
 podporuje využívání poznatků z oblasti právních a mravních norem v běžném životě
 zařazuje práci s PC pro vyhledávání informací
 zapojuje žáky do školních projektů, vede je k efektivitě při organizování práce
 napomáhá při cestě ke správnému řešení

