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ČJ

Wilhelm Wundt

2

 Psychologie se jako věda vydělila z filosofie. U jejího zrodu stál psycholog 
Wundt, který založil první psychologickou laboratoř. V tajence zjistíš, kde se 
nacházela.

2

 Ve které zemi se toto město nalézá? Jestli to nevíš, najdi ho v atlase� 

 Vylušti, které oblasti psychologie existují. Vypiš je.3

řecký název pro slovo „věda“ 
křestní jméno Wundta 
řecký název pro slovo „duše“  
Název oboru, ze kterého se psychologie vydělila� 
Kdo je v centru zkoumání psychologie� 
odborník v oboru psychologie
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PSYCHOLOGIE1

 V knize či na internetu vyhledej 
příběh o dívce Psyché. Přečti si ho a uveď 
jeho souvislost s psychologií. 

1

PŘÍBĚH O PSYCHÉ:

Poznámky:



 Přečti si citát. Dvěma až třemi větami vysvětli, co tím podle tebe autor myslel.2

„Když už člověk jednou je, 
tak má koukat, aby byl� 
A když kouká, aby byl, a je,
tak má být, co je, a nemá být, co není, 
jak tomu v mnoha případech je�“
(Jan Werich)

 Kdo je z hlediska psychologie osobnost? Vypiš z textu přebývající slova a zjisti to.3

Kdo je to celebrita za? Slovník spisovného osobnost jazyka českého říká, že se jedná o  „věhlasnou 
a ve společnosti váženou osobnost“� Dnes stačí, když se je takový člověk objevuje dostatečně považován 
často v médiích� Někteří lidé se o publicitu a fanoušky každý zaslouží svým člověk umem� Jiní tím, odkud 
pocházejí� Další zase se tím, že všemi se na sebe snaží strhnout pozornost psychickými, i za cenu různých 
zinscenovaných scén� S biologickými výše zmíněným slovníkem můžeme a souhlasit tedy už jen ve sociálními 
výroku, že je to „osobnost věhlasná“, o váženosti lze často znaky pochybovat�

 Která z významných historických osobností je na obrázku? 

Diskutuj s ostatními ve třídě o tom, jak tento člověk ovlivnil naše i světové dějiny�

3

ČJ

Db)

a)

osobnostPSYCHOLOGIE1

a) K postavě člověka dopiš názvy vlast-
ností: vlevo ty, které jsou podle tebe 
záporné, vpravo kladné.

b) Diskutuj a porovnávej s ostatními, 
proč má každý jiné vlastnosti.

1

D

Poznámky:
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 Schopnosti jsou z velké části dědičné a záleží na tom, kolik máš příležitostí vlohy rozvinout. Spoj 
čarou baňky se správnými názvy. Pod každou baňku napiš jména tří osob, které do této kategorie 
patří. Jako inspiraci využij obrázky.

1

nadání, talent, genialitaPSYCHOLOGIE1

TALENT NADÁNÍ GENIALITA

Dobře  
rozvinuté vlohy,  

které umožní  
nadprůměrný výkon�

Nadmíru  
rozvinuté schopnosti 

umožňující dosáhnout 
skvělých výkonů�

Nebývale  
rozvinuté  

schopnosti,  
díky nimž může  

člověk vytvořit zcela  
mimořádná díla�

Albert Einstein Jaromír Jágr Johann Sebastian Bach Karel Čapek

Poznámky:
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 Genialita je někdy pojímána jako mimořádná úspěšnost v oboru. V osmisměrce je 
20 známých jmen, která se pojí s různými obory lidské činnosti. Vyhledej je a zapiš na řádky. 
Ze zbylých písmen slož tajenku. Ta ti odhalí jméno známého tvůrce IQ testu.

2

13

a)

PSYCHOLOGIE1

b) Znáš všechna tato jména? Pokud ne, vyhledej si je na internetu.
c) Napadají tě další slavná jména? Zapiš je:

D P Y T H A G O R A S

A E D A V I N C I A K

L I N L F O G N U J L

Í N R O S N É L A G O

N S I I T I F R E U D

A T D H A W K I N G O

M E L E L R E T CH I W

R I A U B A CH N E D S

M N V L B D B A Ť A K

I I I E H T E O G N Á

C E V R T T R A Z O M

@

επ

 Znáš svůj inteligenční kvocient? Vyzkoušej si otázky z IQ testu. Nezapomeň však, že tyto 
testy zadávají a hodnotí vždy pouze odborníci. Zakroužkuj nebo napiš správnou odpověď.

3

Doplň řadu: 2  7  9  16  a) 22 b) 23 c) 25

Z těcho pěti písmen vytvoř slovo, které se čte zepředu i zezadu stejně: P E O N E P CH O N

Vyber vhodný tvar k                      :  a)         b)        c)

Který den bude následovat po dni, který se nachází dva dny před dnem, jenž následuje hned po dni, 
jenž se nachází tři dny před nedělí?

Kolik kruhů vidíš?

PONDĚLÍ               ÚTERÝ               STŘEDA               ČTVRTEK               PÁTEK               SOBOTA               NEDĚLE           

nadání, talent, genialita

1

2

3

4

Tajenka:
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 Utvořte dvojice a pokuste se beze slov vyjádřit:1

b) Pokus se sám/sama vymyslet informace, které chceš 
beze slov předat kamarádovi/kamarádce. Rozumíte si?

 Zjisti a napiš, kdy se u člověka 
vyvinula schopnost řeči.

2

a)

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ2 komunikace

  Odpoledne půjdete společně do kina�
 Venku je deštivé počasí�
 Zítra píšete písemku z matematiky�
 Pořídil(a) sis psa�
 Odpoledne máte fotbalový trénink�

@D

DV

 Neslyšící lidé se dorozumívají pomocí znakového 
jazyka. Využívají při něm mimiku obličeje, gesta rukou či 
různé polohy hlavy a horní části trupu. Dokážeš správně 
přiřadit uvedená slova k fotografiím?

3

PROSÍM DĚKUJIJÍST PÍT

Poznámky:



1
2
3
4
5
6

Hra „Výměna beze slov“:5

21

a) Vylušti křížovku. 
Tajenka ti prozradí, co také často využíváme při neverbální komunikaci� Proč je to důležité?

4

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ2 komunikace

mezilidské (mezinárodní)���
statečnost
děj, vývoj
posunky
výraz tváře
uznání, úcta
jednotky verbální komunikace

  Utvořte kruh� Každý v kruhu má přidělené číslo, 
které zná jen on� 

  Jeden žák stojí uprostřed a vysloví dvě čísla, 
která si mají vyměnit místa� 

  Úkolem majitelů ohlášených čísel je mimoslovně 
a nenápadně se najít a vyměnit si místa� 

  Úkolem žáka uprostřed je vypozorovat, kdo se 
s kým domlouvá, a zaujmout jeho místo� 

  Kdo zůstane uprostřed, zadává další čísla�

7

b)  Rozumíš vyluštěnému výrazu? Pokud ne, najdi jeho význam ve slovníku cizích slov nebo 
na internetu� Napiš, co tento výraz znamená� 

1

2

3

4

5

6

7Tajenka:

ČJ @

Sepiš své kladné a záporné stránky při komunikaci s druhými.
(Např. zápor: Nedívám se druhým do očí; klad: umím naslouchat druhým.)

6

KLADY ZÁPORY
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 Každý člověk má ze zákona povinnost poskytnout první pomoc. Dokázal(a) bys poskytnout 
první pomoc? Dopiš postup k následujícím obrázkům:
4

ŽIVOTOSPRÁVA3 zdravý životní styl

1 2 3

4 5 6

 Správná péče o zdraví je důležitou prevencí řady onemocnění. Na základě obrázků napiš, jak má 
vypadat správná péče o zdraví:
5
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 Základem zdravého životního stylu je 
především správné stravování. 
 Napiš, co jsi včera jedl(a)� 
  Podtrhni, co si myslíš, že je ve tvém jídelníčku 

špatně (nesplňuje zásady zdravé výživy)� 
 Napiš návrh zdravého jídelníčku�
  Porovnej svůj jídelníček se spolužáky a pak 

o nich diskutujte s panem učitelem/paní 
učitelkou�

6

ŽIVOTOSPRÁVA3 zdravý životní styl

tuky a cukry

obilné výrobky            luštěniny   brambory

maso, vejce 
a ryby

ovoce zelenina

mléko a mléčné 
výrobky

MŮJ VČEREJŠÍ JÍDELNÍČEK: SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK:

snídaně: snídaně:

svačina: svačina:

oběd: oběd:

svačina: svačina:

večeře: večeře:
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HOSPODAŘENÍ4 půjčky a úvěry

 a) Udělej si malý test: zakroužkuj písmena u správných odpovědí a doplň je do rámečku pod 
testem:
1

 Věřitel je:
N) ten, kdo věří v peníze�
O) ten, kdo půjčuje peníze�

 Dlužník je:
M) ten, kdo půjčuje peníze�
N) ten, kdo si půjčuje peníze�

 RPSN je:
T) roční procentní sazba nákladů�
U) rychlá půjčka pro seniory a nezletilé�

 Hypotéka je:
O) půjčka na nemovitost�
P) odhad ceny nemovitosti�

 Stavební spoření je:
J) spoření stavebních inženýrů�
K) spoření na bydlení�

 Inflace je:
O) zvyšování cen�
P) snižování cen�

 Schodkový rozpočet je:
Š) rozpočet, kdy příjmy převyšují výdaje�
R) rozpočet, kdy výdaje převyšují příjmy�

1

2

3

4

5

6

 Debetní karta je:
D) platební karta pro méně chápavé lidi�
E) platební karta, která při placení využívá peněz 
na účtě�

 Kreditní karta je:
M) karta, kterou si dobíjíme kredit v mobilu�
N) karta, která čerpá prostředky banky (úvěr)�

 DPH je:
T) daň z přidané hodnoty�
U) danění z podnikového hospodářství�

b) Vysvětli tento pojem:

Počítadlo 
bankovek spočítá 
až 1000 bankovek 
za minutu� 

K 

7

8

9

10

Poznámky:
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HOSPODAŘENÍ 4

 Přiřaď písmena u jednotlivých pojmů ke správným vysvětlením:1

 Zjisti, jak vysoká 
je u nás v současnosti 
průměrná hrubá mzda.

2  Napiš, které měny se používají ve státech sousedících 
s Českou republikou.
3

A

B

C

D

E

F

@

G
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J

K

L

M

N

O

P

nárůst cen, snížení kupní síly peněz

Výrobky či služby, které přinášejí užitek.

naplánování příjmů a výdajů

směnný prostředek, uchovatel hodnot

přehled či výsledek nějaké činnosti

saldo, rozdíl mezi kladnými a zápornými čísly v rozpočtu

Prostředí, kde se setkává poptávka s nabídkou.

pokles cenové hladiny, opak inflace

peníze, peněžní zdroj

dovoz zboží

pravidelný příjem seniorů

vývoz zboží

pravidelná odměna za odvedenou práci

závazek vůči věřiteli

peněžní soustava konkrétního státu

v penězích vyjádřená hodnota zboží či služeb

peněžní ústav poskytující klientům peněžní služby

FINANCE 

INFLACE 

DEFLACE 

SCHODEK 

BANKA 

CENA 

BILANCE 

DLUH 

DŮCHOD 

IMPORT 

EXPORT 

MĚNA 

MZDA 

STATKY 

PENÍZE 

ROZPOČET 

TRH 

Z



 Zamysli se na tím, co je to právo a co 
morálka� Vysvětli pojmy:
1

Právo 

Morálka 
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 Z následujících příběhů vypiš poškozené a pachatele:2

a) V září minulého roku došlo v ulici Tyršova k dopravní neho-
dě.  Kolem 8. hodiny ranní byla sražena žena, Petra P., středního 
věku na přechodu pro chodce. Řidič černé audi, Michal L., nedal 
ženě přednost a ujel z místa činu bez poskytnutí první pomoci. 
Kolemjdoucí přivolali Petře P.  záchrannou službu a  zachránili jí 
život. Michal L. se později sám přihlásil na policii.

 K případům z předešlé úlohy č. 2 napiš, jak byla porušena právní norma:  3

PRÁVO A MORÁLKA 5

Poškozený:

Pachatel:

b) O několik dnů později nastoupila žena středního věku, Lenka 
S., do  automobilu černé barvy značky Audi. Žena stopovala 
u hlavní silnice směrem z Lutína na Olomouc. Řidič, Michal L., ji 
v dobrém úmyslu zastavil a o pár hodin později volal na policii, 
že mu bylo odcizeno auto. Na policii popsal, že stopařka vytáh-
la zbraň a pod pohrůžkou smrti ho donutila zastavit a vystoupit 
z auta. Poté odjela i s vozem neznámo kam.

c) Vozidlo Audi, černé barvy, mělo mít zabudováno systém 
Sherlog. Tento systém dokáže najít odcizené vozidlo kdekoli. 
Majitel vozidla Audi, Michal L., se snažil aktivovat tento systém, 
ale marně. Firma, která tento systém zabudovala, popírala 
jakoukoli závadu či chybu. O  pár týdnů později bylo auto 
nalezeno, po přezkoumání bylo zjištěno, že v autě žádný systém 
Sherlog není, i přesto, že si za něj majitel připlatil. Firma přestala 
komunikovat, majitel auta se musel obrátit na soud.

Poškozený:

Pachatel:

Poškozený:

Pachatel:

a) Řidič vozidla srazil na přechodu chodce�

b) Žena ukradla vozidlo�

c) Firma nenainstalovala zařízení, ale nechala si ho zaplatit�

Poznámky:
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a) Roztřiď a zapiš do sloupečků právní odvětví, právní předpisy a právní normy:2

právní řád ČR

b) Do každého sloupku vymysli jeden příklad sám/sama.

RODINNÉ PRÁVO

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

FINANČNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

ÚSTAVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

PRÁVO A MORÁLKA 5

Právní odvětví Právní předpis Právní norma

 Spoj právní odvětví se záležitostmi, které řeší:1

SCHVALOVÁNÍ ZÁKONŮ

FUNGOVÁNÍ OBCE

ZALOŽENÍ FIRMY

ROZPOČET STÁTU

ROZVOD MANŽELSTVÍ

AUTORSKÉ PRÁVO

DRŽENÍ ODCIZENÉ VĚCI

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

OHLÁŠENÍ UKONČENÍ ŽIVNOSTI

ODNĚTÍ SVOBODY
PRÁVO NA MZDU

PRACOVNÍ PRÁVO
VYŽIVOVACÍ POVINNOST VŮČI DĚTEM

ZÁKONÍK PRÁCE

RODINNÉ PRÁVO

TRESTNÍ ZÁKONÍK
ZÁKON O RODINĚ

Poznámky:



 Uveď 3 výhody a 3 nevýhody člen-
ství České republiky v mezinárodních 
organizacích.

1

mezinárodní organizacePOLITIKA  6

56

 a) Mezinárodní organizace jsou různého charakteru. Červeně podtrhni ekonomické,  
modře vojenské a bezpečnostní, zeleně ostatní. 

b) Zakroužkuj ty, jejichž členem je Česká republika.

2

OPEC          EU          NATO          MMF          UNICEF          WHO          UNESCO          WTO          OBSE          OSN

 Přiřaď informace k nejvýznamnějším organizacím, jejichž členem Česká republika je. (Vybarvi je 
stejnou barvou.)

3

Severoatlantická 
aliance

hlavní sídlo  
v Bruselu

EU

vojenský pakt United Nations

ČR vstoupila  
1. května 2004

NATO

předchůdcem  
Spojené národy (SN)

Součástí jsou UNICEF, UNESCO,  
WHO, ILO aj.

OSN

rezoluce tři pilíře

hlavní sídlo  
v New Yorku

Maastrichtská  
dohoda

vznik 4. dubna 1949 
ve Washingtonu

rozvojové cíle

Rada bezpečnosti,  
Mezinárodní soudní dvůr, 

Sekretariát

vzájemná  
vojenská podpora  
při napadení dle 

Charty

vznik ze  
3 společenství:  

EHS, EURATOM, 
ESUO

Poznámky:



STÁTNÍ SVÁTKY ČESKÉ REPUBLIKY

8. května 
Den vítězství
(konec druhé světové války 
v Evropě v roce 1945)

5. července
Den slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje
(Příchod bratrů, vzdělaných kněží, na Velkou 
Moravu v roce 863, kteří šířili křesťanství 
a přispěli k rozvoji vzdělanosti prostých lidí.)

6. července
Den upálení mistra Jana Husa
(Jan Hus – kněz, kazatel a profesor 
na pražské univerzitě – kritizoval 
chování tehdejší církve, za což byl 
prohlášen za kacíře a roku 1415 upálen.)

28. září
Den české státnosti
(Připomínka zavraždění přemyslovského 
knížete Václava svým bratrem Boleslavem 
ve Staré Boleslavi roku 935. Václav byl prohlášen 
za svatého a je patronem naší země.)

17. listopadu
Den boje za svobodu a demokracii
(Připomenutí uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 
1939 a zároveň vzniku sametové revoluce v roce 1989.)

28. října 
Den vzniku samostatného 
československého státu
(Připomenutí vzniku Československa v roce 1918. 
Do té doby jsme byli součástí Rakouska-Uherska.)

1.  ledna
Den obnovy samostatného českého státu 
(Připomenutí vzniku samostatné České republiky v roce 
1993, kdy došlo k rozdělení Československa na samostatnou 
Českou republiku a Slovenskou republiku.)



• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem státních 
svátků České republiky. 

• 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.

Další pracovní sešity z řady:

ISBN  978-80-7563-048-3 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.9 788075 630483

Pracovní sešit
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