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Výchova k občanství a ke zdraví 

Soubor materiálů pro výuku výchovy k občanství a ke zdraví na 2. stupni základní školy. Materiály 
jsou určeny jak k procvičení a opakování, tak i k samostatné práci, k rozvoji čtenářské a informační 
gramotnosti. Materiály jsou vytvořeny tak, aby se daly použít k práci na interaktivní tabuli, na PC i 
v papírové podobě. Většina materiálů po doplnění a nalepení do sešitu může sloužit jako zápis. 
Součástí všech materiálů (kromě ankety) je i řešení.

1801 Zdravý styl života 6. - 9. ročník křížovka- motivace pro začátek hodiny 
nebo pro opakování učiva 

1802 Peněžní ústavy, podnikání 9. ročník čtenářská a informační gramotnost-
vyhledávání informací z učebnice či 
internetu -pojmy z oblasti 
bankovnictví, podnikání

1803 Státní hospodářství a státní 
rozpočet

9. ročník ekonomika, trh, státní rozpočet, daně-
práce s učebnicí/ internetem nebo 
využít pro opakování učiva

1804 Rodina a zákony 9. ročník manželství, rodina, výchova, náhradní
výchova, zákony- práce ve skupinách i 
samostatně, doplňování informací 
z výkladu, učebnice

1805 Neshody v manželství 8. ročník doplňování informací na základě 
skupinové diskuse o partnerském a 
manželském soužití

1806 Výběr partnera a stabilita rodiny 8. ročník rodina, partnerské vztahy- získávání a 
doplňování informací na základě 
diskuse, práce s textem nebo 
výkladem učitele

1807 V pracovním poměru 9. ročník práce s internetem- brigáda, 
zaměstnání, úřad práce, 
nezaměstnanost, přijímací pohovor

1808 Morálka a právo 8. ročník porovnání morálky a práva, osoby 
v právnickém světě-
samostatná/skupinová práce, diskuse

1809 Majetek a vlastnictví 9. ročník majetek, získávání a ochrana majetku, 
smlouvy- vyhledávání informací 
(učebnice, internet)

1810 Člověk a právo 9. ročník práva a povinnosti, právní řád- práce 
s učebnicí, internetem, diskuse

1811 Civilizační choroby, prevence 8. ročník civilizační choroby a jejich 
předcházení- vyhledávání informací



1812 Státní symboly ČR 6. - 7. ročník materiál k procvičování na IT nebo
opakování písemnou formou

1813 Státní moc v ČR 6. -9. ročník materiál pro IT, doplnění 
výkladu, opakování a upevňování 
učiva, vytištěný k nalepení do sešitu 
nebo ke zkoušení písemnou formou

1814 Vybavení jízdního kola a cyklistická 
pravidla

7. -9. ročník práce s internetem, vyhledávání 
informací

1815 Etiketa 6. -9. ročník motivační křížovka,otázky/ 
doplňování- pravidla slušného chování
-společně na IT nebo vytištěné k  
samostatné práci

1816 Alkohol a kouření- anketa 6. – 9. ročník materiál slouží k anketnímu průzkumu 
míry závislostí žáků na alkoholu, 
nikotinu a OPL, po vyhodnocení jako 
podklad k besedě, zaměření prevence 
a dalším aktivitám v oblasti PP.

1817 Tolerance k národnostním 
menšinám

7. (6.-9.) 
ročník

tolerance, intolerance, rasismus, 
diskriminace,…-práce na IT, s učebnicí, 
ve skupině

1818 Víra a náboženství 9. ročník řečtí bohové, pojmy z oblasti 
náboženství- materiál určený k 
opakování učiva nebo po nalepení do 
sešitu jako přehled

1819 Mýty a fakta o kouření 6. -9. ročník prevence RCH (kouření)- materiál 
slouží k interaktivní výuce, soutěžím, 
opakování učiva, případně nalepení do 
sešitu a využití pro samostatnou práci 
s informacemi nebo pro ověřování 
znalostí žáků. List č. 2 obsahuje řešení.

1820 Mýty a fakta o alkoholu 6. - 9. ročník prevence RCH (alkohol)- materiál 
slouží k interaktivní výuce, soutěžím, 
opakování učiva, případně nalepení do 
sešitu a využití pro samostatnou práci 
s informacemi. List č. 2 obsahuje 
řešení, list č. 3 modelové situace.


