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NÁMĚTY A ÚLOHY VZTAHUJÍCÍ SE I K JINÝM PŘEDMĚTŮM:
ČJ

český jazyk

Z

zeměpis

M

matematika

VV

výtvarná výchova

D

dějepis

@ vyhledávání na internetu

práce ve dvojicích/
práce ve skupinách

1

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Poznámky:

1 Dokážeš sám za sebe vypsat, kdy a kolikrát denně potřebuješ spolupráci s druhými?
Můžeš zahrnout i běžné věci, např. když tě rodiče vezou do školy.

RÁNO

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

2 Rozlušti rébus o ovlivnění nás samotných. Které sociální skupiny na nás nejvíc působí?
EŠAN ÍNÁVOHC A ÍNÁNDEJ EJ ONĚNVILVO UONNIDOR UOVOHCÝV, MÍMODĚV OC EMÍNIČ A OC
TINIČ EMECHC, IMÍNLOKO YVILV – MEROZÁN YNIŠTĚV, ÍCAUTIS, ELA I IMECOME, ÉRETK Z ÍDIL EMÍTÍC.

2

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
3

Spolupráce lidí, schopnost podělit se o zkušenosti, je pro lidi vitálně důležitá. Bez pomoci
a ochoty druhých bychom často dokázali málo. Z křížovky odhal jiný název pro spolupráci lidí.
1
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4

1
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Jak se nazývá seskupení více jak dvou osob?
Jakým slovem označujeme slušné přivítání při setkání?
První sociální skupina, do které se dostáváme.
Sociální skupina stejně starých lidí, často má vůdce,
svoje neporušitelná pravidla, spíše u mladých jedinců.
Jak se jinak řekne koníček nebo záliba?
Dáváme přednost ženám a ... .
Jak se nazývá školní sociální skupina?
Všechny zkušenosti ze sociálních skupin jsou
k nezaplacení, jsou hodnotné, mají pro nás svou ... .
V každé sociální skupině hrajeme různé sociální ... .
Tajenka:

4 Kooperaci potřebujeme i od lidí, kteří nespadají do našich běžných sociálních skupin. V takovém
případě musíme jednat slušně, neurážet, nenechat se vyvést z míry. Vyber z variant, která je dle tebe
nejlepší, a doplň rozhovor při reklamaci zboží, tak aby ses zachoval slušně. Ty jsi zákazník.
1

Dobrý den,
co to bude?

2
a) Dobrej, mám rozbitý zboží,
jestli s tím můžete něco provést.
b) Dobrý den, chtěl/a bych reklamovat zboží.
c) Je to rozbité (křičím), potřebuju nové,
opravu nechci!

uznám,
Dobře, reklamaci vám
byla vada
až se ukáže, jestli to
vina.
materiálu, nebo vaše

3

5

4
krám! (křičím)
to
je
a,
n
vi
je
o
a) Jak jako m
o dělat.
nedá nic jinéh
se
to
,
ře
b
o
D
)
b
čekat.
a zboží dlouho
n
m
sí
u
m
že
Škoda,
nové,
m), potřebuju
čí
ři
(k
é
it
zb
ro
c) Je to
.
opravu nechci
6
a) No asi radši ne,
koupím si to jinde!
b) Ano, můžu vás požádat,
jestli jde prozatím pro najmout nový výrobek?
c) No, asi chci, já ani nevím.

Lhůtu budete muset vydržet,
chcete tu reklamaci, nebo ne?

8
Tady prosím, až bude
vědět.
všechno připravené, dáme vám
obku
Ohledně zapůjčení nového výr
.
Vás odkáži na svou kolegyni

7

a) Dík y za informace. Mějte se pěk
ně.
b) No to bych prosil/a.
c) Od vás už nic nechci, akorát člov
ěka
napálíte.
3

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

sociální skupiny

3 Teď už známe různé sociální skupiny i jejich hlavní
definici. Neznáme však tvůj názor na důležitost každé
z nich, kterou jim přikládáš. Seřaď skupiny z nabídky
dle důležitosti. Základna pyramidy by měla být
nejpevnější a nejdůležitější.
NÁROD – RODINA – PARTA – KROUŽEK – ŠKOLA – TŘÍDA

4 Ověř si své stávající znalosti v následujících otázkách. Pouze jedna odpověď je vždy správná.
1. RODINA je sociální skupinou, kam se dostáváme narozením.

ANO

NE

2. RODINA působí na jedince jako primární skupina.

ANO

NE

3. RODINA nemá na vývoj jedince rozhodující vliv.

ANO

NE

4. RODINA nabízí pouze finanční zabezpečení, emoce ne.

ANO

NE

5. TŘÍDA je malou sociální skupinou.

ANO

NE

6. TŘÍDA není vytvořena cíleně, prostě do ní přijdu.

ANO

NE

7. TŘÍDA má své normy, které je nutné dodržovat.

ANO

NE

8. KROUŽEK nabízí méně osobní prostředí pro jedince.

ANO

NE

9. PARTA se skládá převážně z podobně starých lidí.

ANO

NE

10. PARTA nemá svá strukturovaná pravidla ani vůdce.

ANO

NE

5 Sepiš, se kterými problémy se nejčastěji v každé skupině setkáváš. Navrhni jejich řešení.
SOCIÁLNÍ
SKUPINA
RODINA
TŘÍDA
KROUŽEK
6

PROBLÉM

ŘEŠENÍ

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

sociální skupiny

Poznámky:

6 Každý jedinec je vychováván v rámci společensky uznávaných pravidel, konvencí a norem. Každá

odchylka od normálu je odsuzována, proč je tomu tak? Jak dobře znáš pravidla slušného chování?
Považuješ se za experta? Sepiš základní pravidla slušného chování, která i ty běžně dodržuješ.
KONVERZACE
KONTAKT S LIDMI
OBLÉKÁNÍ
VENKU

7

Představ si situaci, v níž ty budeš drzý, nevychovaný, sobecký a nepřátelský jedinec. Budeš
se chvástat nesmyslnými věcmi a nebudeš hledět na své okolí, jen sám na sebe. Jak na tebe
bude okolí pohlížet? Doplň věty níže, vyber správný pojem.
Mé okolí je pro mě DŮLEŽITÉ/NEDŮLEŽITÉ. Díky němu jsem schopný/á vidět to, co mi nikdo zpříma
,

neřekne. Okolní názor na mou osobu může být pozitivní, ale i

to by mi mělo spíše pomoci napravit své chování. Společnost PŘIPOUŠTÍ/NEPŘIPOUŠTÍ chování mimo
stanovená pravidla. Zdvořilost, pozitivní vztah k lidem, asertivita i
sama sebe mi může pomoct k vyšším cílům. Jen já sám a pravidla, která mě naučila především moje
, mi ukážou, jak správně REAGOVAT/NEREAGOVAT v různých situacích.
PŘEJI/NEPŘEJI si být považován za nevychovance.

8

PŘEDSTAVOVÁNÍ je ve slušném chování taktéž velmi důležité.
Sepiš, jakými způsoby se sám nejčastěji představuješ, jaké situace tě
potkaly, kde představení bylo nutné.

7

2 KULTURA A UMĚNÍ

krása

Poznámky:

1 a) Napiš v deseti heslech, jaký by měl být tvůj budoucí

partner/tvá budoucí partnerka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

b) Bylo součástí tvého popisu heslo krásný/á? Na jakém místě jsi ho uvedl a proč?

c) Napiš, jaký vidíš rozdíl mezi:
KRÁSOU VNITŘNÍ

12

KRÁSOU VNĚJŠÍ

krása

2 KULTURA A UMĚNÍ

2 Zakroužkuj, zda s výrokem souhlasíš (ANO), nebo nesouhlasíš (NE).
a) Móda není časově omezená.

ANO

NE

b) Móda je něco, co přijímá většina lidí.

ANO

NE

c) Móda je něco, co je u většiny lidí populární.

ANO

NE

d) Móda souvisí s krásou.

ANO

NE

e) Média nám diktují, co je módní.

ANO

NE

f) Móda se týká pouze oblečení.

ANO

NE

g) Móda nesouvisí s kulturou.

ANO

NE

3 Přečti si životní příběh tří postav. Do koleček u obrázků doplň a, b nebo c, podle toho,
ke kterému obrázku příběh patří. Pod každý obrázek vymysli, jak bys dané osobě pomohl/a.
a) Rambo byl mým vzorem už
od dětství. Takové svaly přece chce
mít každý chlap. Nešlo to tak, jak
jsem čekal, za výživové doplňky
a zakázané látky jsem utratil
spousty peněz.

b) Vidím sama sebe jako tlustou,
i když okolí říká něco jiného.
Omezila jsem proto jídlo.
Po nějaké době mi už prakticky
nic nechutnalo. Co jsem snědla,
to jsem vyzvracela.

c) Chtěla jsem být krásná
a vypadat jako Selena Gomez.
Po první plastické operaci
jsem se ale krásná necítila,
tak jsem vyhledala další.

4 Odpověz na otázky.
a) Který módní styl je ti nejbližší a proč?
b) Co by sis na sebe nikdy nevzal/a a proč?

c) Podle čeho se vyvíjí móda?
d) Jaké oblečení je stále moderní napříč módním vývojem? Napiš konkrétní příklad.

13

3 PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ

ochrana krajiny

4 Napiš zprávu o stavu životního prostředí v České republice či místním regionu za 50 let.
ovzduší

voda

příroda

zemědělství

odpady

5

a) Vyber správnou odpověď.
Ze slabik u správných odpovědí slož tajenku.
Z

1) Když je něco globální, znamená to, že se to týká
A – jen jednoho místa na planetě.
I – celé planety Země.
O – nejchudších vrstev lidí.
2) Ekologie je
TY – věda o vztazích mezi organismy a prostředím.
NA – věda o třídění odpadů.
KE – věda o zvířatech.
3) Pomoci řešit globální problémy může
LA – jen ten, kdo má nějakou moc.
PO – každý z nás, protože i malá pomoc je pomoc.
DE – nikdo, s tím už se nic dělat nedá.
4) Nejznámější ekologické hnutí, které působí
po celém světě se jmenuje
HER – Brownpeace.
MOZ – Greenpeace.
NOS – Redpeace.
Tajenka:
28

b) Pomáháš ty sám s ochranou přírody
a krajiny kolem sebe?

!

ANO

SNAŽÍM SE

NE

3 PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ

globální ekologické problémy

Poznámky:

1

Najdi v médiích konkrétní příklady přírodních katastrof. Buď články vystřihni a nalep do
rámečku, nebo vypiš alespoň důležité informace (co, kde a proč se stalo, jaké měla tato katastrofa
následky, jak lidé pomáhali s odstraňováním následků apod.).
VV

2 Jak můžeš ty sám přispět ke zlepšení situace?
Které globální problémy můžeš ty jako jedinec ovlivnit?

29

majetek a vlastnictví

4 MAJETEK A BOHATSTVÍ
Poznámky:

1 Napiš, jaký majetek vlastníš ty a jaký tvoje rodina.
JÁ

MOJE RODINA

2

Každý z nás má své potřeby, které potřebuje uspokojovat. Napiš příklady potřeb, k jejichž
uspokojení ti pomohou peníze, a také těch, které pomocí peněz uspokojit nemůžeme.
Potřeby, které uspokojíme penězi:

Potřeby, které pomoci peněz neuspokojíme:

3 Z následující nabídky podtrhni biologické potřeby.

32

HUDBA

JÍDLO

LÁSKA

PŘÁTELSTVÍ

MAJETEK

SPÁNEK

PITÍ

CESTOVÁNÍ

DÝCHÁNÍ

UČENÍ

ČISTOTA

RODINA

4 MAJETEK A BOHATSTVÍ

majetek a vlastnictví

4 Doplň schéma rozdělení majetku.
MAJETEK

NEMOVITÝ

5 Zaškrtni modře majetek movitý a červeně majetek nemovitý.

6 Vymysli a napiš další příklady hmotného a nehmotného majetku.

33

5 STÁT A PRÁVO

volby
1

Vytvoř z následujících slov definice dvou
druhů volebního práva.

Poznámky:

právo

volební

pasivní

je

právo

volen

být

je

volit

aktivní

právo volební

právo

2 a) Seřaď, jak jdou za sebou fáze voleb.
– Hlasování občanů
– Vyhlášení voleb
– Sčítání hlasů
– Příprava seznamů, lístků,
komisí, uren
– Vyhlášení výsledků voleb
b) Víš, co je na obrázku?
Kde se s touto věcí setkáš?

3 Základní znaky voleb možná znáš, dokážeš k nim správně přiřadit jejich vysvětlení?
1
2
3
4
5

Každý volič si může vybrat, kterou stranu bude volit. Volí bez nátlaku.
Volič volí bez kontroly. Nemusí nikomu sdělovat, kterou politickou stranu volil.
Hlas každého voliče má stejnou váhu.
Může volit každý, kdo dovršil požadovanou věkovou hranici, bez ohledu na rasu, pohlaví apod.
Volič hlasuje přímo pro kandidáty nebo politické strany.
svobodné volby

všeobecné volby

rovné volby

přímé volby

tajné volby

4 Vyber z možností, nebo doplň vhodná slova.
Přímé/Nepřímé volby jsou typické pro USA, např. pro volbu prezidenta. Voliči tu volí prostřednictvím
. Pro ČR jsou naopak typické volby přímé/nepřímé. Každý z občanů
hlasuje přímo pro nějakého kandidáta nebo

. Volby mají několik funkcí – vyjadřují mínění

, určují, kdo bude
a krajských volbách, dále do
občané volí také
46

. Dnes mohou občané volit v komunálních
a

a nově si
.

5 STÁT A PRÁVO

volby

5 Rozhodni, zda jsou následující tvrzení

6 Jaký je minimální věk kandidátů

pravdivá (ANO), nebo nepravdivá (NE).

ANO NE

v levém sloupci tabulky?

Volby jsou základním mechanismem demokracie.

S

K

Komunální volby

Skrze volby se občané podílí na chodu země.

Y

O

Poslanecká sněmovna

Hlasy starších voličů mají větší váhu,
protože mají více zkušeností.

V

S

Volby vyjadřují názor voličů.

T

A

V ČR je povinnost jít k volbám, jinak hrozí pokuta.

D

É

Volby do parlamentu vyhlašuje předseda vlády.

L

M

Senát, prezident republiky

(tajenka)?

Co tě napadne, když se řekne volební

7

Vybarvi modře informace týkající se většinového volebního systému a červeně vše, co se
týká poměrného volebního systému.
Je zvolen jen jediný kandidát,
který získal nejvíce hlasů.
Volič volí celé strany,
ne jednotlivé kandidáty.
Jde o systém voleb
do Poslanecké sněmovny.

8

Procento získaných hlasů
odpovídá procentu mandátů,
které strana získá.

Vede k možnému roztříštění moci.

Umožňuje i menším stranám
vstup do politického systému.

Pro získání poslaneckých
mandátů v těchto volbách
je stanovena hranice 5 %
získaných hlasů.

Jde o systém voleb do Senátu.

Jde o systém volby prezidenta.

a) Zkus vyplnit hlasovací lístek. Ve třídě si sečtěte všechny hlasy a vyhodnoťte výsledky.
HLASOVACÍ LÍSTEK – Volby do zastupitelstva města
Do zastupitelstva se volí 7 členů

vylosované č. 1:

Kočky

1. Micka
2. Dan Drápek
3. Kulíšek
4. Žofka Černá
5. Filip Mňau

vylosované č. 2:

Sdružení psů

vylosované č. 3:

1. Stop Štěk
2. Haff Čenich
3. Elza Tlapka
4. Peggy Pudl
5. Fousek

Nezávislá
zvířata
1. Míša Sovák
2. Sam Slon
3. Meggie Čáp
4. Anita Vlková
5. Laura Ovce

vylosované č. 4:

Zelení koně

1. Arthur Hop
2. Annie
3. Blesk
4. Korzár Cval
5. Fresco

vylosované č. 5:

Hmyzí hnutí

1. Ben Brouk
2. Andy Muška
3. Mája
4. Bětka Zelená
5. Kudlanka

b) Výsledky zakreslete do kruhového grafu
tak, jako při opravdových volbách.
47

5 STÁT A PRÁVO
1

opakování

TEST Zopakuj si, co už víš.

1 První státy vznikaly v blízkosti

a) hor.
b) vodních toků.
c) rozsáhlých polí.
d) jiných států.
2

První slovanský zákoník Zákon sudnyj ljudem
přinesli na naše území
a) Konstantin a Metoděj.
b) Přemyslovci.
c) Břetislav a Jitka.
d) Čech a Lech.
3 Mezi základní znaky státu nepatří

a) hranice.
b) státní moc.
c) obyvatelstvo.
d) vlajka.
4

Na rozhodování ve státě se podílí lid formou
voleb. Pro které státy platí tento výrok?
a) demokratické
b) autokratické
c) teokratické
d) diktátorské
5 Otroci ve starověku nebyli

a) považováni za majetek majitele.
b) svobodní občané.
c) využíváni na těžkou práci.
d) nejnižší vrstva obyvatelstva.
6 Co neplatí o totalitním státu?

a) Moc je rozdělena mezi více institucí.
b) Vládnoucí skupina se snaží zasahovat do všech

sfér života.
c) Všechna moc je soustředěna do rukou jednoho
člověka, jedné instituce.
d) Příkladem je nacistické Německo.
7 Aktivní volební právo do Senátu má občan ČR

a) od 21 let.
b) od 40 let.
c) od 18 let.
d) od 30 let.

8 Mezi základní znaky voleb nepatří, že jsou

a) přímé.
b) svobodné.
c) všeobecné.
d) veřejné.
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9 Prezidenta ČR volí

a) Poslanecká sněmovna ČR.
b) Senát ČR.
c) obyvatelé ČR.
d) vláda ČR.
10 O většinovém volebním systému neplatí, že

a) je vždy jen jeden vítěz.
b) jde o systém voleb do Poslanecké sněmovny.
c) jde o systém voleb prezidenta.
d) jde o systém voleb do Senátu.
11 Mezi složky státní moci nepatří

a) moc výkonná.
b) moc zákonodárná.
c) moc právní.
d) moc soudní.

12 Kolik členů má Parlament ČR?

a) 81 poslanců a 200 senátorů
b) 100 poslanců a 100 senátorů
c) 200 poslanců a 81 senátorů
d) 201 poslanců a 80 senátorů

13 Ve které z uvedených soustav soudů jsou

soudy seřazeny správně?
a) okresní soud – krajský soud – nejvyšší správní
soud – ústavní soud
b) okresní soud – správní soud – nejvyšší soud –
nejvyšší správní soud
c) krajský soud – okresní soud – vrchní soud –
nejvyšší soud
d) okresní soud – krajský soud – vrchní soud –
nejvyšší soud
14 Který z následujících výroků je zcela pravdivý?

a) Všechny zákony a vyhlášky platí pro celou zemi.
b) Zákony mohou odporovat ústavě, vyhlášky ale ne.
c) Vyhlášky nesmí odporovat žádnému zákonu ČR.
d) Zákony se podřizují vyhláškám zastupitelstev.
15 Je pravda, že neznalost zákona neomlouvá?

a) ano
b) ne

Schéma politického systému v ČR
Prezident
Minimální věk kandidáta:
Délka volebního období:
Volby:
Sídlo:

40 let
5 let (maximálně dvě volební období po sobě)
přímé
Pražský hrad, Praha

jmenuje

jmenuje

Vláda
V čele stojí:
Členové:
Sestavuje:
Sídlo:

Ústavní soud

premiér
ministři (15)
premiér
Strakova akademie, Praha

Počet členů:
Funkční období:
Sídlo:

vyslovuje
důvěru

vyslovuje
souhlas

Poslanecká sněmovna
Počet členů:
Minimální věk
kandidáta:
Délka volebního
období:
Volební systém:
Sídlo:

Senát
Počet členů:
Minimální věk
kandidáta:
Délka volebního
období:

200 poslanců
21 let
4 roky
poměrný
Thunovský palác, Praha

volí

15
10 let
Brno

Volební systém:
Sídlo:

volí

Volič
Minimální věk:
Občanství:

18 let
ČR

volí

81 senátorů
40 let
6 let (každé dva roky se
obměňuje 1/3 senátorů)
většinový
Valdštejnský, Kolovratský
a Malý Fürstenberský
palác, Praha
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• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou
na ZŠ a víceletých gymnáziích.
• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.
• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou
a zábavnou formou.
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.
• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.
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