
Tematické okruhy 

průřezových témat 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 

Osobnostní rozvoj 

 

     

Poznávání 

Prvouka-
komunitní 
kruh, hra rolí 

 

    

Sebepoznání a 

sebepojetí 

 

Prvouka- 
komunitní 
kruh, hra rolí 

 

    

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Prvouka- 
komunitní 
kruh, hra rolí 
 

    

Psychohygiena 

Prvouka- 
komunitní 
kruh, hra rolí 
 

    

Kreativita 

 
 

  Vv, Pč – výzdoba školy, 

výstavy, soutěže 

Sociální rozvoj 

 

     

Poznávání lidí 

 

 
 

  Sloh+dramatizace 
lit. postavy 

 



Mezilidské vztahy 

 

 
 

  Sloh+dramatizace 
lit. postavy 

 

Komunikace 

 

 
 

  Sloh+dramatizace 
lit. postavy 

 

Kooperace a kompetice 
 

 
  Sloh+dramatizace 

lit. postavy 

 

Morální rozvoj 

 

     

Řešení problémů a 

rozhod.dovednosti 

 

Preventivní aktivity, návštěva hasičů, beseda s městskou policií, dopravní hřiště 

Hodnoty, 

postoje,praktická etika 

 

Preventivní aktivity, návštěva hasičů, beseda s městskou policií, dopravní hřiště 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

 

Občanská společnost a 

škola 

 

 

   

 

Vlastivěda-
projekt.vyučování 
Práva a 
povinnosti 
občanů 

 

Občan, společnost a stát  

   Vlastivěda- 
projekt.vyučování 
Práva a 
povinnosti 
občanů 

 



Formy participace občanů 

v polit. životě 

   

 

Vlastivěda- 
projekt.vyučování 
Práva a 
povinnosti 
občanů 
 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

 

Evropa a svět 

 

  
 

AJ – projekt. vyučování - Putujeme 
Evropou  

 

Objevujeme Evropu a svět 

 

  
 

AJ – projekt. vyučování - Putujeme 
Evropou  

 

Jsme Evropané 

 

  
 

AJ – projekt. vyučování - Putujeme 
Evropou  

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

Kulturní diferenciace 

 

    AJ 
Reálie,projekt.vyučování - 
Tradice,Haloween  

 

Lidské vztahy 

 

    AJ 
Reálie,projekt.vyučování - 
Tradice,Haloween  

 

Etnický původ 

 

    AJ 
Reálie,projekt.vyučování - 
Tradice,Haloween  
 

Multikulturalita 

 

    AJ 
Reálie,projekt.vyučování - 
Tradice,Haloween  



 

Princip sociálního smíru 

a solidarity 

    AJ 
Reálie,projekt.vyučování - 
Tradice,Haloween  

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Ekosystémy 

 

Ekologické programy, vycházky do přírody 

 

Základní podmínky 

života 

 

Ekologické programy, vycházky do přírody 

 

Lidské aktivity, 

podmínky život. 

prostředí 

Ekologické programy, vycházky do přírody 

 

Vztah člověka k 

prostředí 

 

Ekologické programy, vycházky do přírody 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Receptivní činnosti 

 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

Stavba mediálních     Literární výchova-



sdělení 

 

dramatizace 
literárního díla 

 

Fungování a vliv médií 

 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

Produktivní činnosti 

 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

Tvorba mediálních 

sdělení 

 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

Práce v realizačním týmu 

 

    Literární výchova-
dramatizace 
literárního díla 

 

 


