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VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- MY A  EVROPSKÁ  UNIE  

 

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu: 
 

Předmět My a EU svým obsahem souvisí s předměty Dějepis a Zeměpis. Nabízí možnost 

srovnání evropských států v současnosti , všímá si shod a odlišností historického vývoje. 

Připomíná nutnost společné ochrany přírodního a kulturního dědictví, rozumného využívání 

přírodních zdrojů. Zaměřuje se na vytváření takových postojů, které žákům umožní 

orientovat se v okolním světě. Seznamuje žáky s významem evropské integrace, nabízí 

podněty pro utváření vlastních názorů na potřebu sjednocování Evropy, na přínos zapojení 

ČR do evropských struktur. Ponechává také žákům prostor pro vyjádření kritických postojů, 

snaží se je vést k tomu, aby sami na základě informací dostupných z médií a na základě 

pozorování v každodenním životě posoudili, jaké výhody a nevýhody s sebou začlenění ČR 

do širších struktur přináší. 
 

Předmět má časovou dotaci 1h týdně a je vyučován jako volitelný v 7. ročníku. Výuka 

probíhá v učebně informatiky s přístupem žáků k internetu, který slouží jako hlavní zdroj 

informací pro žáky. 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE , které vyučující používá pro: 
 

Kompetence k učení: 

- vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých 

informačních zdrojů 
 

Kompetence k řešení problémů: 

-vede žáky k zamyšlení nad společenskými jevy, jejich příčinami a důsledky 
 

Kompetence komunikativní: 

-umožňuje žákům, aby vyslovili své názory, prezentovali výsledky své práce, polemizovali 

se spolužáky v debatách na aktuální témata 
 

Kompetence sociální a personální: 

-využívá forem skupinové práce, založené na rozdělení úkolů, práce ve dvojicích -

pomáhá rozvíjet osobní přednosti žáků, posiluje jejich sebedůvěru 
 

Kompetence občanské: 

-pomáhá žákům orientovat se ve společenské realitě -

seznamuje žáky s možnostmi zapojení do občanského života 
 

Kompetence pracovní: 

-kontroluje a hodnotí samostatné práce žáků, pomáhá jejich 

sebehodnocení -zadává úkoly, které vyžadují spolupráci i mimo 

vyučovací hodiny 
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vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník 

ČLOVĚK A 

SPOLEČNOST 

MY A EU 7. 

Výstupy žáka ZŠ 

A MŠ KÁCOV 

Učivo-obsah Poznámky 

■uvede některé 

mezinárodní organizace, k 

nimž má ČR vztah 

■významné mezinárodní 

organizace 

 

■porovná jednotlivé 

evropské státy, vnímá 

jejich odlišnosti i 

podobnosti 

■země EU, státní zřízení, 

symboly 

 

■popíše vliv členství v EU 

na život v ČR ■uvědomuje 

si provázanost vývoje v ČR 

a Evropě 

■historie a kultura-

hodnoty, tradice, památky 

■ekonomické postavení 

 

■chápe souvislost 

globálních a lokálních 

problémů 

■společné problémy 

Evropy-využívání 

přírodních zdrojů, ochrana 

památek, společná 

strategie při odstraňování 

negativních společenských 

jevů 

 

 


