
Občanská výchova

Občanská výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Osobnost, psychické procesy a sociální vztahy
VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování 
a jednání
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 
překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru

zamýšlí se nad projevy člověka souvisejícími s lidskou 
psychikou jak v osobní, tak obecné rovině, kriticky hodnotí 
a vhodně koriguje své chování a jednání

Osobnost, psychické procesy a stavy

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu 
života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek

zamýšlí se nad vnějšími projevy člověka vůči svému okolí 
ovlivněnými jeho psychickým stavem

Člověk v sociálních vztazích

Tematický celek - Hospodaření
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
VO-9-3-06 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

zamýšlí se nad podstatou fungování trhu a s ním spojenými 
pojmy jako nabídka, poptávka, cena atd, zamýšlí se nad 
pojmy výroba, obchod a služby a nad možnostmi jejich 
součinnosti

Hospodaření

Tematický celek - Právní minimum
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání

zamýšlí se nad základy právní problematiky a pojmy s ní 
spojenými

Právní minimum

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
zamýšlí se nad projevy člověka souvisejícími s lidskou psychikou jak v osobní, 
tak obecné rovině, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání

<-- Český jazyk a literatura -> 8. ročník -> vcítí se do situace druhých lidí
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