
ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA – TEMATICKÉ PROPOJENÍ METODICKÝCH LISTŮ 
A RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Autor: Roman Kroufek

Následující přehled předkládá propojení vytvořených metodických listů se závazným kurikulem 
(Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých očekávaných výstupů. Záměrem je 
usnadnit pedagogům zařazení lekcí do výuky ve vazbě na RVP respektive ŠVP. Přehled je maxi-
malistický, což umožní propojení lekcí s různě pojatými ŠVP, výstupy, které považuji za stěžejní 
jsou zvýrazněny tučně. Ty by mohly být stručně uvedeny u konkrétních lekcí nebo v nějakém 
doprovodném materiálu. Přehled je rozdělen pro jednotlivé stupně vzdělávání a jednotlivé lekce. 
Pro snazší dohledání byly u jednotlivých výstupů ponechány jejich kódy použité v RVP. V případě 
RVP pro předškolní vzdělávání byly vybrány pouze příklady očekávaných výstupů, jednak by tam 
neměl být problém se zařazením aktivit, jednak je pojetí RVP PV odlišné a výstupy mají často 
velmi obecný charakter. U SŠ bylo pracováno s RVP pro gymnázia. U SŠ obecně vnímám potřebu 
vytvořit lekce “náročnější”, shoda s RVP je nízká.

Průřezová témata nemají konkrétní výstupy, pouze Přínosy k rozvoji osobnosti žáka a Tematické 
pkruhy. Na většině škol nejsou průřezová témata realizována formou samostatného předmětu, 
ke konkrétní lekcím jsem je tedy nepřiřazoval. Je možné doplnit. Reálně jsou rozvíjena PT 
Environmentální výchova, Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova, takže skoro všechna. 
Jako argument pro zařazení lekcí do výuky jsou ovšem zásadní propojení s očekávanými výstupy 
povinných předmětů, které učitelé vnímají jako základní rámec jejich práce.
Nejprve představíme očekávané výstupy, které víceméně prolínají celým programem a můžeme 
je vnímat jako zastřešující (vybráno pro 2. stupeň ZŠ):

• ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
• VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj
• EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními 

vzory
• ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
• VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
• VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
• VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezen-
taci
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MŠ

Lekce: 1. Cesta trička

5.2 Dítě a jeho psychika
• sledovat a vyprávět příběh, pohádku
• porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách)
• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

5.3 Dítě a ten druhý
• spolupracovat s ostatními
• dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

5.4 Dítě a společnost
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit 
a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

5.5 Dítě a svět
• mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí

Lekce: 2. Jak a proč nakupujeme?

5.2 Dítě a jeho psychika
• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

5.3 Dítě a ten druhý
• spolupracovat s ostatními
• dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

5.4 Dítě a společnost
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit 
a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
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5.5 Dítě a svět
• mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí

Lekce 3: Druhý život výrobku

5.2 Dítě a jeho psychika
• sledovat a vyprávět příběh, pohádku
• porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách)

5.3 Dítě a ten druhý
• dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

5.5 Dítě a svět
• mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí

Lekce 4: Jak žiji a jak budu žít

5.2 Dítě a jeho psychika
• porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách)
• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

5.3 Dítě a ten druhý
• spolupracovat s ostatními
• dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

5.4 Dítě a společnost
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit 
a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

5.5 Dítě a svět
• mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí
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1. STUPEŇ ZŠ

Lekce: 1. Cesta trička

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

5. 10. 1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí 
a přirozeně v nich jedná

5. 7. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prosto-
rovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě

Lekce: 2. Jak a proč nakupujeme?

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

5. 4. 1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace 
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

5. 10. 1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí 
a přirozeně v nich jedná
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Lekce 3: Druhý život výrobku

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

5. 10. 2 ETICKÁ VÝCHOVA
EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

5. 7. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a
jejich kombinace
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě

Lekce 4: Jak žiji a jak budu žít

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti

5. 10. 2 ETICKÁ VÝCHOVA
EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

5. 4. 1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ROZMANITOST PŘÍRODY
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
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2. STUPEŇ ZŠ

Lekce: 1. Cesta trička

5. 5. 2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 
a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, 
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny  
jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich  
součinnosti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
SVĚT PRÁCE
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí

5. 6. 2 CHEMIE
CHEMIE A SPOLEČNOST
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje na Zemi

5. 7. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených  
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

5. 6. 4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE)
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit

5. 10. 1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
DV-9-1-01 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny 
a správného držení těla
DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), 
přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí
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DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; 
uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
DV-9-1-05 přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, 
ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci 
jejího výsledku
vlastně všechny…

5. 10. 4 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA
TPV-9-1-04 používá své tělo jako nástroj sebevyjádření
TPV-9-1-05 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky

5. 10. 2 ETICKÁ VÝCHOVA
EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností  
přispívá k jejich řešení

5. 5. 1 DĚJEPIS
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady  
střetávání obou bloků
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-02 porovnává soubory dat

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,  
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

Lekce: 2. Jak a proč nakupujeme?

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

5. 5. 2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
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ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
5. 10. 2 ETICKÁ VÝCHOVA
EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory

Lekce 3: Druhý život výrobku

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

5. 7. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

5. 9. 1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGI
ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní  
problémy při provozu digitální techniky
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava
 
5. 10. 3 FILMOVÁ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA
FAV-9-1-01 pracuje se základními prvky filmového záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá 
v jednoduchých praktických cvičeních a námětech
FAV-9-1-05 pracuje samostatně s jednoduchou kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) 
základní funkce pro svůj tvůrčí záměr
FAV-9-1-07 uplatňuje jednoduché skladebné postupy a jednoduchý střihový program pro jedno-
duché filmové vyprávění, využívá při tom materiál vlastní i zprostředkovaný
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Lekce 4: Jak žiji a jak budu žít

5. 7. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

5. 1. 1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně 
připraví a s oporou o text přednese referát
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

5. 5. 2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů 
a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu

ČLOVĚK JAKO JEDINEC
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
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SŠ

Lekce: 1. Cesta trička

5. 3. 4 Geografie
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí 
v lokální, regionální a globální úrovni

5. 1. 1 Český jazyk a literatura
LITERÁRNÍ KOMUNIKACE
tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí 
a vyhodnocuje

5. 4. 1 Občanský a společenskovědní základ
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich 
příčiny a domýšlí jejich možné důsledky

5. 6. 2 Výtvarný obor
OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje 
při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání
 
na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných 
vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
 
UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje 
své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě

5. 4. 1 Občanský a společenskovědní základ
ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje 
k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie 
v mezilidské komunikaci

5. 5. 1 Člověk a svět práce
TRŽNÍ EKONOMIKA
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu zákazníků, 
místa či období, objasní důvody kolísání cen zboží či pracovní síly na trhu podle vývoje 
nabídky a poptávky
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Lekce: 2. Jak a proč nakupujeme?

5. 5. 1 Člověk a svět práce
TRŽNÍ EKONOMIKA
analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu
 
rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH aj.) a klamavé nabídky

5. 4. 1 Občanský a společenskovědní základ
ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje  
k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie  
v mezilidské komunikaci

Lekce 3: Druhý život výrobku

5. 5. 1 Člověk a svět práce
TRŽNÍ EKONOMIKA
vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu

5. 6. 2 Výtvarný obor
OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje  
při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání
 
UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje  
své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě

5. 8. 1 Informatika a informační a komunikační technologie
ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, 
multimediálních technologií a internetu


