
Příloha č.3

TÉMATA PREvENCE oBSAŽENÁ vE Švp _ uČÍtvtp SE PRo Žwor

I. TŘ. . ČnsxÝ JAZYK
Naslouchání

Zák|adní komunikační pravidla (pozdrav, oslovení, prosba' omluva)

Zdvoři|é vystupování

Zák|adni hy gi enické návyky

Mimojazykové prostředky řeěi (gesta, mimika)

II. TŘ. - ČnsrÝ JAZYK

osobnostní rczvoj, kreativita, rozvoj schopností poznávání, zékladní komunikační

schopnosti

III. TŘ. - čE,sxÝ JAZYK

Lidské vztahy, zák|adni komunikační pravidla

Iv. TŘ. _ Sebepoznání a sebepojetí

Zdvoři|é vystupování

Etnický původ

v. TŘ. - čnsxÝ JAZYK
V ěcné nasl ouchán í, r ozv oj schopno sti p oznáv ání

Kritické vnímání mediálních sdělení

Mimoj azykové prostředky dorozumíviíní

Vyjadřování závislé na komunikační situaci

vI. TŘ. _ ČnsxÝ JAZYK
Zpráva, oznámení _ fungoviíní a vliv médií

Člověk ve společnosti _ pozdravy, vyřizovánívzkaza, získávání informací

vII. TŘ. - čnsrÝ JAZYK
Představování, vystupování v obchodě, u lékaře, v kině

VIII. TŘ. _ čnsxÝ JAZYK

Zásady dorozumívání _ komunikativní norÍny' zásady kultivovaného projevu

Vliv médií ve společnosti, jednání a chování na uřadech, návštěvách

Ix. TŘ. - čnsxÝ JAZYK
Diskuse



Naslouchání - praktické (výchova k empatii), věcné (soustředěné, aktivní), kritické,

manipulativní působení proj evu

VIII. - Ix. TŘ. . LITERÁnNÍ vÝcHovA

Jednaní postav v konfliktních situacích. Hodnotná akonzumní četba

III. TŘ. - ANGLICKÝ JAZYK

osobnostní rozvoj _ pravidla komunikace v běžných situacích

Sociální rozvoj _ poznávání lidí, mezilidské vztahy, občanská společnost a škola

Evropa a svět nás zajimá- multikulturalita

Rodina' volný ěas, domov, škola

Iv. TŘ. - ANGLICKÝ JAZYK

Tradice, svátky azvyky, volný čas a zájmová činnost

objevujeme Evropu a svět

Pravidla komunikace (pozdrav, poděkování, představování, omluva, žádost)

Vnímríní mediálních sdělení

vI. TŘ. - ANGLICKÝ JAZYK

Domov, rodina, volný ěas' sport, cestoviíní

Člověk a společnost _ vztahy mezi lidmi , zdravý životní styl, komunikace, sociokulturní

prostředí

Iv. _ v. TŘ. - INFORMATIKA

Informace, informační zdtoje, využití informačních technologií pro kvalitní a účinnou

komunikaci se světem

Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým

využíváním počítačové techniky

ochrana soukromí a identity - prevence

Metody a nástroje vyhledávání informací, tvorba mediálních sdělení

vII. TŘ. - INFORMATIKA

ochrana práv k duševnímu vlastnictví

Informační etika

vII. - Ix. TŘ. - poČÍračn

lnformační etika

Kvberšikana



I. TR. _ PRVOUKA

Domov _ prostředí domova' školy, bezpečná cesta do školy

Postavení jedince v rodině (mezilidské vztahy), současnost a minulost v našem Životě

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody (vztah ělověka k přírodě)

Péče o zdraví, zdravá ýživa (denní režim), osobní bezpečí (bezpečné chování,

bezpeéné chování v silničním provozu), situace hromadného ohroŽení

II. TŘ. - PRVoUKA

Domov _ region, ve kterém Žijeme

Rodina (život a funkce rodiny, práce ťyzická a duševní, pruběh lidského života, ochrana

přírody, lidské tělo)

Péěe o zdraví (psychohygiena' první pomoc' osobní bezpečí - krizové situace, situace

hromadného ohrožení)

III. TŘ. - PRVOUKA

Domov, obec, okolní krajina - lidské aktivity a životni prostředí, ohleduplné chování

k přírodě a ochrana přírody

Rodina, mezilidské vztahy, zájmové spolky, chování lidí * vlastnosti, pravidla slušného

chování' pruběh lidského života

Lidské tělo _ péče o zdraví, úraz, osobníbezpeěi, sluŽby odborné pomoci

Bezpečné chování v silniěním provozu

Iv. TŘ. - pnÍnouovĚDA

SouŽití lidí _ mezilidské vztahy, komunikace' pomoc nemocným, sociálně siabým

Chování lidí _ pravidla slušného chování, vlastnosti

Právo a spravedlnost _ principy demokracie, zék|adní lidská práva a práva dítěte, práva

a povinnosti žáků školy

Zák|adní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy Životního prostředí

ohleduplné chování v přírodě - odpovědnost lidí, likvidace odpadů

Péče o zdraví _ denní režim, pohybový režim, duševní hygiena, (stres a jeho rizika),

zdravá Strava' vliv reklamy

osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, k,ttzové situace (šikana'

týrání, sexuální zneužívání), brutalita a jiné formy násilí v médiích, sluŽby odborné



pomoci' bezpečné chování v silničním provozu v roli cyklisty, drobné urazy, ptvni

pomoc

v. TŘ. - pŘÍnooovĚDA

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, žive|né pohromy a ekologické

katastrofy, situace hromadného ohroŽení

Lidské tělo - pohlavní rozdi|y mezi mužem a ženou' vývoj jedince

Návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače

Partnerství, rodiěovství, základy sexuální výchovy (rodina a partnerství, biologické a

psychické změny v dospíviíní, etické stránky sexuality, HIV/AIDS _ cesty přenosu

Iv. TŘ. VLASTIVĚDA

Evropa a svět - evropské státy, EU, cestování

Naše vlast _ domov, krajina - vztah ělověka k prostředí' národ, právo a spravedlnost,

demokracie, státní svátky, významné dny, tradice

Současnost a minulost v našem životě

v. TŘ. - vLAsTIvĚoa
Zák|adni globální problémy _ významné sociální problémy, nesnášenlivost mezi lidmi,

problémy konzumní společnosti

Kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura

Soužití lidí _ společný,,evropský dům..

Současnost a minulost v našem životě _ proměny způsobu života ^.

vII. TŘ. - pŘÍnoooPls

ochrana přírody a životního prostředí

vI[. TŘ. - pŘÍRonoprs

Nemoci, urazy a prevence

Životní styl _ pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka

Lidské tělo, sexualita, antikoncepce

Ix. TŘ. - pŘÍnouoPls

ochrana přírody a životní prostředí _ globální problémy a jejich řešení

VIII. TŘ. _ nĚ.lnpts

Totalitní systémy _ důsledky pro svět



Iv. TŘ. - DĚJEPIS

Politické proudy, kultumí rczt.ťnněnost doby, problémy současnosti

Xenofobie

Ix. TŘ. - CHEMIE

Chemický prumysl_ léčiva, návykové látky

Ix. TŘ. - ZEMĚPIS

Globalizační, společenské, politické a hospodařské procesy - aktuální proměny

současného světa, urbanizace, Životní úroveň, hlavní světová konfliktní ohniska, vztah

příroda a spoleěnost

ochrana člověka při ohrožení zdraví aživota, živeIné pohromy

I. - v. TŘ. - rĚlnsNÁ výcHova
Yýznampohybu pro zďravi_ pohybový režim

Zdr av otně zaměřené ěinnosti

Turistika a pobyt v přírodě - táboření, chování v přírodě

Plavaní - hygiena plavání

Zák|ady her _ spolupráce ve hře, pravidla fair play, olympijské ideály

Hygiena při TV, bezpeěnost při pohybových ěinnostech, první pomoc

Komunikace v TV

vI. - vII. TŘ. - rĚr,nsNÁ vÝcHov.q,
Zdravý životní styl _ vhodné mnoŽství pohybu a jeho roz|oženi v reŽimu dne

Hygiena - škodlivý vliv kouření, pití alkoholu, pouŽívání drog' volný čas

Způsob chování při pobytu v různých prostředích a podmínkách

První pomoc

Zásady fair play

vn. - Ix. TŘ. - rĚlnsNÁ vÝcrrov.q.
Sebekontrola

Pozitivní životnicíle a hodnoty _ nejčastěji využívané návykové |átky, doping, prostředí

a zdraví

I. - V. TŘ. - PRACovNÍ ČrnNosrI
Lidové zvyky, tradice, řemesla

Zásady hygieny a bezpečnosti práce' tvorba a ochrana Životního prostředí



vt. - VII. TŘ. _ PRACovNÍ ČtNNosrt
Léčivé rostliny azdravi člověka

Jídelníček - zdravá strava, reklama azdravi, poruchy příjmu potravy

vil. - Ix. TŘ. - PRACovNÍ ČnNoSTI
Volba profesní orientace - poradenské sluŽby, sebepoznání' osobní zfimy a cíle, tělesný

a zdravotní stav' osobní vlastnosti a schopnosti

vI. TŘ. * vÝCHoVA K onč,q.NsrvÍ
Naše vlast _ vlast a vlastenectví

Kulturní život - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice,

kulturní instituce, masová kultura, masmédia

Lidská setkání _ rozdí|y mezi lidmi, rovnost a nerovnost, solidarita' pomoc lidem

v nouzi, potřební lidé, mezilidská komunikace

Zásady lidského souŽití - pravidla chování, spolupráce, naše škola (práva a povinnosti)

Majetek a vlastnictví

VII. TŘ. _ vÝcrrovA K ončaNsrvÍ
Zásady lidského soužití - mravnost a morálka, svoboda

Yztahy mezi lidmi - konflikty

Podobnost a odlišnost lidí - vlastnosti, dovednosti, charakter, schopnosti

Vnitřní svět člověka _ posuzování sebe a druhých, systém osobních hodnot

osobní rozvoj _ sebezměna,význarn aktivity

Právní základy státu

Lidská práva_ protiprávní jednání, porušování předpisů o silničním provozu

Globalizace

vII. TŘ. - vÝcHovA K ončaNsrvÍ
Yztahy mezi lidmi _ problémy lidské nesnášenlivosti, projevy nesnášenlivosti

Podobnost a odlišnost lidí

Vnitřní svět ělověka _ vnímání, prožívání, poznávání skutečnosti, osobnostní rozvoj'

význam motivace, vůle a osobní kazeřt

Právo v kaŽdodenním Životě

Evropská integrace _ EU, globalizace (klady a zápory)



Ix. TŘ. _ vÝCHovA K ončaNsrvÍ
Yztahy mezi lidmi _ projevy lidské nesnášenlivosti

Podobnost a odlišnost lidí - osobní potenciál

Vnitřní svět člověka _ sebehodnocení

osobnostni rozvoj - životní cíle a pliíny, Životní perspektivy , adaptace na životní změny

Principy demokracie _ sociální dialog

Právní řád ČR _ právo v kaŽdodenním životě, protiprávní jedniní, porušování práv

k duševnímu vlastnictví

vI. TŘ. _ vÝcHovA KE ZDRAvÍ
osobnostní a sociální rozvoj _ mezilidské vztahy, komunikace, kooperace

Morální rozvoj

Yztahy mezi lidmi a formy souŽití _vztahy ve dvojici, vztahy v prostředí komunity

Zďravý způsob života a péče o zdtaví _ ýživa a zdraví, režim dne, tělesná a duševní

hygiena

Změny v Životě člověka a jejich reflexe

vII. TŘ. -v'fcHovA KE ZDRAvÍ
osobnostní a sociální rczvoj - sebepozniíní a sebepojetí, psychohygiena, seberegulace a

sebeorganizace činností a choviíní

Hodnota a podpora zdraví

Zdravý způsob životaapéěe ozdraví

Změny v životě člověka _ sexuální dospívání a reprodukění zdravi

VIII. TŘ. - rnfcHovA KE ZDRAvÍ

Rizika ohroŽující zdtaví a jejich prevence _ streso civilizační choroby, autodestruktivní

závislosti, skryté formy individuálního násilí a zneužívéní' sexuální krimi nalita,

manipulační reklama a informace, bezpečné choviíní' ochrana člověka zamimoÍádných

situací


