
VOLITELNÝ PŘEDMĚT 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH - 9. ROČNÍK  

 

Tematické okruhy, učivo 
Očekávané výstupy 

Evropa a svět nás zajímá  
- rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;  
- místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah 
k Evropě a světu;  
- naši sousedé v Evropě;  
- život dětí v jiných zemích; 
- lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

Vybaví si slavné osobnosti států Evropy.  
Dokumentuje na příkladech události, 
které ovlivnily Evropu a svět. 
Zná sousední státy, uvede, co je spojuje 
či rozděluje. 
Formuluje představu o životě lidí 
v různých zemích. 
Na životě dětí uvede příklady příčin 
chudoby. 
Dokumentuje na příkladech lidovou 
slovesnost, zvyky a tradice některých 
národů Evropy. 

Objevujeme Evropu a svět  
- naše vlast a Evropa;  
- evropské krajiny;  
- Evropa a svět; 
- mezinárodní setkávání; 
- státní symboly evropských zemí;  
- život Evropanů a styl života 
v evropských rodinách;  
- životní styl a vzdělávání ml. Evropanů 

Zná sousední státy, uvede, co je spojuje 
či rozděluje. 
Posoudí vztah mezi ČR a jednotlivými 
státy Evropy. 
Posoudí a porovná život Evropanů.  
Porovná styl života v evropských 
rodinách. Dokumentuje na příkladech 
životní styl a vzdělávání mladých 
Evropanů. 
  

Jsme Evropané  
- kořeny a zdroje evropské civilizace;  
- klíčové mezníky evropské historie; 
- Evropská integrace;  
- Den Evropy 
- instituce Evropské unie a jejich fungování;  
- pět svobod a jejich dopad na život jedince; 
- co Evropu spojuje a co ji rozděluje; - mezinárodní 
organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a 
mládeže 

Charakterizuje Evropu -  místo vzniku 
státních útvarů.  
Uvede významné mezníky z dějin. 
Posoudí integraci Evropy po II. sv. válce.                                             
Vysvětlí  formy spolupráce států. 
Uvede příklady mezinárodních 
organizací, které řeší problémy dětí a 
mládeže. 
Určí priority pomoci chudým zemím. 
Uvede výhody a nevýhody různých 
forem podpory rozvoje ze strany 
vyspělých zemí. 
Uvede příklady, jak může jednotlivec 
přispět  
k řešení problémů dětí a mládeže. 

 

 


