Vzdělávací oblast: Jak žít ve společnosti
Ročník: 6. – 7.
Kompetence (výstupy)

Učivo – obsah

Žák:
- pochopí důležitost společenského chování
lidí

Život ve společnosti, etiketa
- konvence, tradice a pravidla,
která nás formují a ovlivňují,
význam etikety

- je schopen rozeznat, kdo je ve společnosti
významnější a respektovat pravidlo
společenské významnosti, respektuje
společenské odlišnosti

Nejsme si rovni
- občané starší, nadřízení,
společensky důležitější, ženy

- zhodnotí důležitost zdravení ve vztahu ke
komunikaci mezi lidmi, umí pozdravit
adekvátně situaci

Zdravení
- slovní pozdravy, podání ruky,
líbání ruky, smekání pokrývky
hlavy

- umí představit své známé navzájem i sám
sebe ve společnosti i v různých situacích

Představování
- kdo koho a komu představuje,
jak a v kterou dobu

- rozezná vhodnost kdy, koho a jakým
způsobem oslovit

Oslovování
- kdy, koho a v jakém prostředí
a jak oslovujeme

- se umí slušně chovat na návštěvě, ví, kdo
návštěvu zahajuje a kdo ji končí, umí se
na návštěvu připravit

Na návštěvě
- dohodnutí návštěvy, oblečení,
co vzít s sebou, kdy přijít

- chápe důležitost osobní hygieny a
upravenosti

Kouzlo čistoty
- pokožka, vlasy, zuby,
oblečení, manikúra, pedikúra,
parfémy

- je schopen konverzace ve společnosti dle
společenských pravidel

Konverzace
- kdo mluví, jak a jak dlouho,
hlasitost, gestikulace, vstupování
do rozhovoru

Mezipředm.
vazby
_ČJ, Vých.
k občanství,
Vých. ke
zdraví

Poznámka

Termín
- první
pololetí

- posoudí a na příkladech doloží nevhodnost Alkohol, kouření
kouření a nadměrného pití alkoholu ve
- nevhodnost kouření a
spolčenosti, zná zásady společensky
nadměrného pití alkoholu kdekoli
přiměřené konzumace alkoholických nápojů ve společnosti
a kouření, je si vědom jejich návykovosti a
nebezpečí užívání
- rozlišuje jednotlivé společenské akce, ví,
co pozvánka obsahuje a jak na ni reagovat,
dokáže zvolit oděv vhodný na určitou akci

Typy společenských akcí,
pozvánky a vhodný oděv
- společenské akce, typy
pozvánek (co obsahují, zkratky,
jak na ně reagovat), typy
společensky vhodných oděvů

- ovládá společenská pravidla a obsahovou
náplň služebního i soukromého telefonátu,
ví, kdy je a není vhodné telefonovat

Telefonování
- pravidla, druhy, obsah,
vhodný čas, příprava a průběh
hovoru, SMS, MMS

-druhé
pololetí

Kompetence (výstupy)

Učivo – obsah

Žák:
- je schopen návštěvy kulturního programu
v souladu se společenskými pravidly,
pravidla popíše

Kino, divadlo, koncert
- chování, vhodné oblečení,
způsob vcházení na místo,
vstupenky

- je schopen orientovat se v muzeu, na
výstavě a zúčastnit se vernisáže

Výstava, vernisáž, křest
- vhodné chování a oděv,
průběh akcí

- zná zásady tvorby zasedacího pořádku, ví,
jaké používat příbory, talíře a sklenice, zná
zásady chování hosta v restauraci, dokáže
se vyvarovat případných nástrah, umí
zajistit a organisovat rodinnou večeři

V restauraci
- zasedací pořádek, oblečení,
prostřený stůl, přípitky, stolování,
možné nástrahy, placení

- ví jak se chovat u rodinného stolu, dokáže
prostřít stůl

Stolování doma
- místa u stolu, prostírání,
pravidla chování

- dokáže zorganizovat oslavu narozenin,
Společenský život v rodině
popíše typy jednotlivých rodinných událostí
- narozeniny, jmeniny,
a zásady chování na nich
promoce, svatby, pohřby
- zná pravidla chování v dopravních
prostředcích

V dopravních prostředcích
- správné chování v dopravních
prostředcích

- chápe odlišnosti fandění při jednotlivých
sportech, ví, kdy přijít a v jakém oblečení,
chápe, že slušné chování patří i na
sportoviště

Sportovní diváci
-požadavky na klid, oblečení,
osobní prohlídka, vhodné
chování

- je schopen vysvětlit pravidla, jak
Přijímací pohovor
přistupovat k pohovoru, připravit se a jak se – oblečení, vystupování, včasný
během něj chovat
příchod, první dojem, průběh
- průběžně kultivuje své chování, rozšiřuje
znalosti etikety, učí se slušnosti a ochotě,
nacvičuje správné chování, opravuje chyby
spolužáků, učí se respektovat odlišnosti a
nebýt lhostejný ke společenským nešvarům

Pomůcky:
knihy Ladislava Špačka
DVD se seriálem „Etiketa“
další publikace a články o etiketě
Soutěže:

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

