ŠVP ZV – Škola moderní komunikace

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Začlenění průřezových témat (PT)
1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
1.1 Osobnostní rozvoj
1.1.1 Rozvoj schopností a poznávání: rozumové hry
1.1.2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím
1.1.3 Seberegulace a sebeorganizace: plánování času na učení a hry
1.1.4 Psychohygiena: dobrá organizace volného času
1.1.5 Kreativita: nápady, originalita

1.2 Sociální rozvoj
1.2.1 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině
1.2.2 Mezilidské vztahy: vzájemně si pomáháme
1.2.3 Komunikace: omluva, prosba, pozdrav, vysvětlování
1.2.4 Kooperace a kompetice: řešení konfliktů, podřízení se kolektivu

1.3 MORÁLNÍ ROZVOJ
1.3.1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezilidských vztazích
1.3.2 Hodnoty, postoje, praktická etika: spravedlivost, respektování druhých

2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
2.1 Občanská společnost a škola: spolupráce s organizacemi ve městě
2.2 Občan, občanská společnost, stát: práva a povinnosti
2.3 Formy participace občanů: 2.4 Principy demokracie jako…: spravedlnost, řešení konfliktů
3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVR. A GLOB. SOUVISLOSTECH
3.1 Evropa a svět nás zajímá: rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích
3.2 Objevujeme Evropu a svět: 3.3 Jsme Evropané: -
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4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
4.1 Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho zvláštnosti
4.2 Lidské vztahy: uplatňování principu slušného chování, tolerance
4.3 Etnický původ: rovnocennost všech etnických skupin
4.4 Multikulturalita: 4.5 Princip soc. smíru a solidarity: 5 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
5.1 Ekosystém: význam lesa, pole, řeky
5.2 Základní podmínky života: význam vody pro člověka, čistota ovzduší
5.3 Lidské aktivity a problémy ŽP: ochrana přírody, třídění odpadů
5.4 Vztah člověka k prostředí: ochrana životního prostředí v našem městě

6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
6.1 Receptivní činnosti
6.1.1 Kritické čtení a vnímání med. sdělení: 6.1.2 Interpretace vztahu med. sdělení a reality: 6.1.3 Stavba med. sdělení: 6.1.4 Vnímání autora med. sd.: 6.1.5 Fungování a vliv médií ve spol.: film a televize v životě jednotlivce, rodiny

6.2 Produktivní činnosti
6.2.1 Tvorba mediálního sdělení: 6.2.2 Práce v realizačním týmu: komunikace a spolupráce ve skupině
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