
TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 
 

 

 

 

 

 
Literatura:  

Občanská výchova pro 8. ročník - Milan Valenta, Albra 2001 

Občanská výchova 8 - Dagmar Janošková, Fraus 2004 

Zdravý životní styl I, II - Eva Marádová, Fortuna 1999 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Zdravý způsob života 
- zdraví, odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních 
- režim dne, životní rytmy a zdraví, prostředí a zdraví 
- základní zdroje a příčiny nemocí, prevence 
- etické vztahy k nemocnému a zdravotně postiženému 
- poskytování první pomoci při ohrožení zdraví a života (spolupráce s vyučujícím 

přírodopisu) 

září 

říjen 

listopad 

2. Rizika ohrožující zdraví 
- smysl života 
- náhražky smyslu života 
- zneužívané návykové látky  
- prevence zneužívání, dramatizace 
- taktiky reklamních agentur, dramatizace 
- tvorba plakátu – propagace zdravého životního stylu 

prosinec 

leden 

únor 

březen 

duben 

červen 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Občanská výchova 9 - Dagmar Janošková, Fraus 2004 

Zdravý životní styl I, II  - Eva Marádová, Fortuna 1999 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Rodina, partnerství 
- postavení muže a ženy v rodině 
- vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti 

září 

říjen 

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ               Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Jiřina Šandová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)                 Školní rok 2019/2020 

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ                Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Jiřina Šandová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)                 Školní rok 2019/2020 



- vhodné a nevhodné typy partnerů 
- komunikační dovednosti, dramatizace (děti x rodiče, vrstevníci) 
- manželství nezletilých a jejich důsledky 

listopad 

prosinec 

2. Sexuální výchova 
- vztahy mezi lidmi k druhému pohlaví, první sexuální kontakty 
- plánované rodičovství, metody antikoncepce 
- předčasná těhotenství 

leden 

únor 

- umělé přerušení těhotenství – zdravotní a etický problém 
- pohlavní choroby, způsoby přenosu, příznaky, léčení, prevence březen 

- postoje k sexualitě a sexuální chování.  
- orientace, promiskuita, prostituce, předsudky, diskriminace 
- deviantní chování, sexuální zneužívání, způsoby ochrany před ním 

duben 

- sexualita a zákon – sexuální obtěžování, znásilnění 
                                 ohrožení mravního vývoje dětí a mládeže 

                        věková hranice trestní odpovědnosti 
květen 

- problematika působení médií v oblasti sexuality červen 
 

 

 

 

 

 

 

 


