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NÁMĚTY A ÚLOHY VZTAHUJÍCÍ SE I K JINÝM PŘEDMĚTŮM:
ČJ

český jazyk

IV

informační výchova

M

matematika

DV

dramatická výchova

Př

přírodopis

VV

výtvarná výchova

D

dějepis

Z

zeměpis

CH

chemie

@ vyhledávání na internetu
práce ve dvojicích
skupinová práce

1

státní občanství

1 OBČAN
Poznámky:

1

Poskládej zpřeházená písmena a vysvětli, co znamená výsledné sousloví: S Á T N Í T N A Č T O B S Í V

2 Vylušti křížovku a tajenku doplň do textu:
Osoba, která není státním příslušníkem žádného státu, se nazývá.
Stává se tak např. v situaci, kdy se dítě narodí na území státu, který neuznává zásadu nabývání státního
občanství po rodičích.
1 vymezení území státu
1
2 přebývání na určitém místě
3 vztah osoby a státu
2
4 příslušník obce, ulice, domu
3
5 systém pravidel stanovených státem
6 Lidé, které spojují společné znaky (jazyk, kultura).
4
7 člověk v množném čísle
5
8 cestovní doklad
6
7
8

3

Zjisti a zapiš: a) Ve kterých státech se uplatňuje nabývání státního občanství po rodičích.
b) Kde se naopak uplatňuje nabývání občanství podle území státu, ve kterém se člověk narodí. Tyto
země ukaž na mapě.
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Z

státní občanství

1 OBČAN

4 Vybarvi správné možnosti, jak lze získat české státní občanství:

a)
b)
c)
d)

narozením
koupí na úřadě
udělením
vlastním rozhodnutím

e)
f)
g)
h)

nalezením dítěte na českém území
osvojením
určením otcovství
automaticky pobytem v ČR po dobu jednoho roku

5 Doplň správně text:
Žadatel o české státní občanství musí splnit tyto podmínky:
1 mít v ČR

pobyt nejméně

2 v posledních letech nebýt
3 prokázat

6

ČJ

ANO

let (pokud není občanem EU);
odsouzen za

trestný čin;

českého jazyka; prokázat

a

příjmů.

a) Je v demokratické společnosti možné, aby byl občan za trest zbaven státního občanství?
NE

Je to možné v jiných režimech? ANO

NE

Ve kterém?

b) Uveď příklad, který znáš z literatury nebo filmu:
7

TEST U každé otázky zakroužkuj písmeno správné odpovědi. Ze zakroužkovaných písmen

složíš tajenku. Území, na kterém se nachází

, náleží danému státu. Napiš, co zde

můžeš vyřídit:
1
D)
A)
B

Kdy v ČR dosáhne člověk plnoletosti?
v 15 letech
v 18 letech
v 21 letech

2 Jak často se konají volby do obecního
zastupitelstva?
T) jednou za 3 roky		
M) jednou za 4 roky
Y) jednou za 5 let
3
A)
K)
B)

Na co má právo občan obce?
odvolat starostu
hlasovat o přijetí nových zákonů obce
účastnit se zasedání obecního zastupitelstva

4
E)
A)
M)

Jakým vztahem je státní občanství?
fyzické osoby a státní moci
fyzické osoby a státu
fyzické moci a vlády

5 Kterou podmínku nemusí splnit cizinec, když
žádá o státní občanství ČR?
L) mít na našem území trvalý pobyt
V) mít čistý trestní rejstřík za dobu pobytu
S) být katolíkem
6 Na co mají nárok cizinci, kteří přechodně
pobývají na území ČR?
Á) na pomoc při ohrožení života
Š) na dávky sociálního pojištění
F) na bezplatné jízdné v MHD
7
D)
I)
T)

Existuje dvojí státní občanství?
ano		
ne
pouze na výjimku ministerstva vnitra

8 Na kterém principu se v ČR uznává státní
občanství?
A) právo krve
O) právo území
N) obojí

3

2 PRÁVO

právo a svoboda

Poznámky:

1

Doplň výrok z Ústavy ČR:

Každý může

, co není zákonem

, nikdo nesmí být

činit, co zákon	.
2 a) Poskládej zpřeházená písmena a pojmy krátce definuj:
VORÁP

RAMON
BOVASOD

SVOTNOVRÁPONR

b) Napiš, která právní odvětví znáš:

Středověký
pranýř
– místo hanby,
obvykle sloup
na náměstí,
ke kterému byli
přivazování
a trestáni lidé,
jež se prohřešili
proti tehdejším
zákonům.

6

3 D Uveď příklady pravidel, které v minulosti fungovaly
obdobně jako dnešní zákony.

2 PRÁVO

právo a svoboda

4 D Jak se vyvíjela lidská práva? K jednotlivým obrázkům přiřaď správné datum i hlavní myšlenku
daného dokumentu. (Označ vždy stejnou barvou, co k sobě patří.)
4. červenec 1776

1789

Deklarace práv člověka
a občana

1215

Chammurapiho zákoník

Magna charta libertatum (Velká listina
svobod)

Dokument, kterým třináct
kolonií deklarovalo svou
nezávislost na Velké Británii
a kterým ospravedlnilo
své konání. Razí zásadu
suverenity lidu, včetně
práva vzpoury proti
nespravedlivé vládě.

Anglický právní dokument – přináší
omezení moci panovníka ve prospěch
šlechty. Král nesměl zasahovat do
majetku a ani neměl omezovat osobní
svobodu šlechty bez jejich souhlasu.
Dnes je součástí ústavy Velké Británie.

1948

1686 př. n. l.

Deklarace nezávislosti USA

Všeobecná deklarace lidských práv

Kromě práva na život,
osobní bezpečnost,
rovnost před zákonem,
na svobodu myšlení,
zákazu otroctví, projevu
náboženství se poprvé
objevuje právo na práci,
na spravedlivou odměnu
a odpočinek, na minimální
životní úroveň, na podporu
v nezaměstnanosti, ve stáří…

Francouzům zajišťovala
svobodu a rovnost před
soudem, právo na soukromí,
vlastnictví a osobní svobodu.
Myšlenky následně pronikly
do všech ústav evropských
států.

Zákoník se z velké části skládá z výkladu zvykového
práva. Obsahuje 282 článků řešících právní otázky
ohledně rodiny, soukromého vlastnictví a majetku
obecně, obchodu, cen a mezd, půjček a jejich
splácení, násilných zločinů, postavení různých
společenských vrstev včetně otroků.
7

volba povolání

3 BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

3 a) V každé přesmyčce je ukryt název povolání. Vylušti je a vypiš:
LHÁŘRTU

KŘÉLA

L AT E K V YC H O VA

CÁŘKRU

KO M I N E C H AU TA

MONAKOKE

b)

Vyber si dvě výše vypsaná povolání. Podle vzoru doplň pracovní prostředky, nástroje, prostředí a činnosti, které k danému povolání patří. Spolupracuj ve skupině nebo ve dvojici.
POVOLÁNÍ

číšník

PROSTŘEDÍ

ČINNOST

PROSTŘEDKY, NÁSTROJE

restaurace

obsluha, roznášení

talíře, příbory,

bar

nápojů a jídel,

podnosy, utěrky,

příprava stolů

pracovní oděv

4 a) DV
ČJ Máš připravit rozhovor s významným architektem. Sestav se spolužákem/spolužačkou přehled otázek. Na co se budeš ptát? (Nápověda: studium, vlastnosti, schopnosti, předpoklady, praxe, návrhy, stavby)

b) Vytvořené otázky porovnej se spolužáky.

5 Vyhledej a vypiš jména zajímavých osobností z tvého města či vesnice, které dosáhly úspěchů
ve své profesi. Mohl by být někdo z nich pro tebe vzorem? Napiš důvod proč.

20

3 BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

brigády a zaměstnání

Poznámky:

1 Máš před sebou tři fiktivní spolužáky. Vyber jim z nabídky tu správnou brigádu (označ ji iniciálou
jejich jména). Svou volbu zdůvodni.
Výpomoc v turistickém informačním
centru, v případě potřeby průvodce
Donáška nákupů, léků a vyřizování
drobných pochůzek pro seniory

MIREK: Sportuji,
nebaví mě
sedět doma.
Máme taky
velkou zahradu,
kde rodičům
pomáhám.

ADÉLA: Ráda
kreslím, hraju
různé hry a starám
se o mladší sestru.

Roznáška
letáků

Půjčování sportovních potřeb na kurtech,
příležitostný partner do hry

Informátor na zastávce autobusu
o změnách v dopravě
Výpomoc
ve stavebnictví
TOMÁŠ: Baví mě
pracovat s lidmi,
rád poradím.

Sběr jahod
a jiného ovoce

Doplňování zboží
v supermarketu

Instruktor nebo
instruktorka na táboře

2 a) V předchozím úkolu rozhodovaly zájmy jednotlivých postav. Které zájmy nebo záliby máš
ty? Kterou z nabízených brigád by sis vybral(a)?
Moje zájmy:
Brigáda:
b) Kterou brigádu by ti vybral(a) tvůj/tvoje spolužák/spolužačka v lavici?

21

4 HOSPODAŘENÍ STÁTU

peníze

3 Na obrázcích máš líc i rub kreditní karty. Přiřaď správně pojmy
k jednotlivým číslům a pojmenuj tak části kreditní karty.
1

platnost karty
hologram

kreditní karta
2

logo banky
čip karty
číslo kreditní karty

BANKA

3

4
7

jméno a príjmení

5

6

jméno majitele
logo vydavatele karty
10

kód CVC

9

123

magnetický proužek

8

podpisový vzor

4 a) Uveď hlavní rozdíl mezi debetní a kreditní kartou:

Kreditní karta

Debetní karta

b) @ Vyhledej na internetu případné sankce u různých bank, pokud nedojde k pravidelnému
měsíčnímu zaplacení půjčené částky na kreditní kartě.

DV Sehraj se spolužákem krátkou scénku: jeden bude nabízet „výhodné“ platební karty
c)
a druhý spolužák má/nemá zájem. Vyzkoušejte obě varianty a připomeňte si společně, jak se
takovým „výhodným“ nabídkám ubránit.
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4 HOSPODAŘENÍ STÁTU

peníze

5 Následující
věty jsou z návodu
na správné vybírání
z bankomatu, ale
nějak se pomíchaly.
Označ je čísly
ve správném pořadí
od 1 do 12. Příslušná
čísla dopiš do obrázku
bankomatu na správná
místa pro zadání
příkazu nebo jeho
provedení. (Pro splnění
dvou pokynů bankomat
nepotřebuješ.)

Zvolte, zda chcete vytisknout potvrzení o výběru hotovosti.

Vyndejte platební kartu.

Vezměte si z bankomatu peníze.

Vsuňte platební kartu.

Rozhlédněte se kolem, zda někdo nestojí příliš blízko.

Zvolte jazyk.

Prohlédněte si bankomat, jestli není upraven nebo poškozen.

Zadejte PIN.

Pokud chcete vybrat jinou částku, zadejte ji.

Zvolte částku, kterou chcete vybrat.

Dejte si kartu i peníze do peněženky.

Zvolte výběr hotovosti.

6 a) Výhodnost půjčky určují různé údaje. Připomeň si, co znamenají pojmy: RPSN, jistina, úrok,
splatnost.
b) M Vyřeš následující příklad:
Martin si chce koupit skvělou televizi za 48 000 Kč. Nemá ale peníze a chce si je půjčit (jistina ve výši
48 000 Kč). V bance dostane tyto nabídky:
Úvěr A: úvěr se splatností na 2 roky, roční procentní sazba 6,9 %
Úvěr B: úvěr se splatností na 1 rok, roční procentní sazba 12 %
Spočítej, kolik by Kvído zaplatil v úvěru A a úvěru B.
A
B

Který úrok je výhodnější, když výše splátky nerozhoduje?

35

mezinárodní organizace

5 GLOBÁLNÍ SVĚT
Poznámky:

1

a) Co je to mezinárodní organizace? Zeleně

vybarvi slova přebývající v textu a zjistíš to:

„Člověčenstvo je organizace z národů
instituce, ne ze založené států, stát za je něco
účelem umělého, dosažení historického,
národ společných je něco přirozeného cílů.“
(T. G. Masaryk)

b) Diskutuj se spolužáky, co tímto výrokem
T. G. Masaryk myslel.

2 @ Členství v mezinárodní organizaci by mělo být státu prospěšné. Které výhody skýtá České
republice členství v následujících organizacích? Pracuj s knihou, učebnicí nebo internete
OSN:

EU:

NATO:

3 a) Organizace vznikají také jako podpora pro ty, kteří potřebují pomoc. Spoj správná loga s názvy
organizací a s náplní jejich činnosti.
UNICEF

ochrana a zlepšování životních podmínek dětí

UNESCO

řešení mezinárodních obchodních sporů

WTO

zlepšování zdraví, likvidace nemocí,
monitoring, vývoj vakcín

WHO

ochrana umění a rozvoj vědy a vzdělání

b) Tři organizace mají něco společného? Co?
36

5 GLOBÁLNÍ SVĚT

globální problémy

Poznámky:

1

@ Vyhledej tyto pojmy a zapiš jejich význam:

ČJ

azyl
demografie
demonstrace
emigrace
migrace
imigrace
gender
gramotnost
2

ČJ

Námět na projekt: Vymysli a sepiš se spolužáky abecedu globálních problémů. Zapiš
slova, která se jich týkají, zmiňují je, reagují na ně. Výsledek prezentujte třeba i v jiných třídách.
3 Co jsou to globální problémy? Vyber a zakroužkuj
správnou odpověď:
a) problémy týkající se odpadků na Zemi
b) problémy týkající se vztahů mezi lidmi v nějakém státě
c) problémy týkající se celé planety a všech jejích obyvatel
4

Př

a) Co můžeš pro ochranu přírody dělat ty?
b)	Jak bys roztřídil(a) odpad do kontejnerů? Napiš, co do kontejnerů patří. Odpadky označ
správnou barvou kontejnerů.

fólie

sklenice od mléčných výrobků

sklenice od kečupů

sešlápnuté PET láhve

kelímky od jogurtů
noviny
obaly od CD disků

krabice od vína
balicí fólie

sešity

krabice od džusů

plastové tašky

obaly od šamponů, aviváže

lahve od nápojů
časopisy
sáčky
krabice od mléka

papírové obaly
tabulové sklo z oken

krabice

lepenka
sklenice od zavařenin
37

sexuální výchova

7 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Poznámky:

1 V měšci
se pomíchala
slova definice
sexuální orientace.
Poskládej je
správně.

NCI
JEDI

K

A
POHLAVÍ

SEXUÁLNÍ

URČITÉHO

2

ČJ

2
3
4
5
6
7

ST
NO
N
KLO
NÁ

@ a) Vylušti křížovku. b) Vypiš písmena z křížovky podle barev a sestav tajenku.
c) Ve slovníku nebo na internetu vyhledej význam slova z tajenky.

preference stejného
1
pohlaví
preference opačného
2
pohlaví
přitažlivost k mužům
i ženám
sexuální úchylka vůči
nedospělým
sexuální chladnost, nezájem
úředně registrovaný vztah
dvou osob stejného pohlaví
iracionální strach, odpor
k homosexualitě

1

CITOVÁ

3
4
5
6
7

TAJENKA:
Vysvětlení pojmu z tajenky:

3

Př

Znáš biologické změny u člověka? Spoj pojmy s vysvětleními.

Hormonální proces fyzických změn,
při němž se dítě mění na dospělého
člověka schopného reprodukce.
MENSTRUAC
E

50

TA
PUBER

SEKUNDÁRNÍ
POHLAVNÍ ZNAKY

ní,
pakující krváce
Periodicky se o
žen v rámci
které nastává u
o cyklu.
menstruačníh

Růst postavy a svalové hmoty, mutace, zvětšení penisu a
varlat,
růst prsou, navýšení podkožního tuku, rozšíření pánve a
boků

sexuální výchova

7 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
4

@

arsen

CH

dusík

polonium

síra

a) Vylušti rébusy: k názvům chemických prvků dopiš jejich značky a z velkých
písmen slož jednotlivá slova. (Můžeš použít periodickou tabulku prvků.)
b) Vyhledej na internetu, co tyto pojmy znamenají:

tellur iridium draslík

radon osmium mangan

terbium

kyslík

jod

nikl

vápník

křemík krypton

europium rubidium iridium lauthan

jod

erbium

olovo

uran

iridium

zinek

astat

chlor europium

titan

měď

zlato

erbium

5 Přečti si oba texty a pak odpověz na otázky:
Sedmnáctiletý Adam šel s kamarády na koncert. Přestože se obvykle s nikým
nesází, podlehl hecování kamarádů a sbalil na koncertě holku – Evu. Dokonce si
vzal i alkohol a cigarety, které mu kamarádi nabízeli. Netušil, že v cigaretách je
marihuana. I když o Evě nic nevěděl, pod vlivem alkoholu a marihuany s ní měl
pohlavní styk bez ochrany. Teď má obavy, zda se nenakazil nějakou chorobou.
Evě je 15 let a na koncertě se seznámila s o 2 roky starším Adamem. Ačkoliv
alkohol by jim nikdo prodat neměl, Adam ho přinesl a dali si spolu i jointa.
Po koncertě Eva ani nevěděla jak, ale prožila svou první sexuální zkušenost.
Jejich cesty se hned poté rozešly a Eva se teď bojí nechtěného těhotenství.
1

Jednali Eva a Adam správně?

2

Které chyby udělala Eva?

3

Které chyby udělal Adam?

4

Jak by ses na místě Evy/Adama zachoval(a) druhý den po koncertu ty?

5

Jakou antikoncepci měla zvolit Eva? Jakou měl zvolit Adam? Odpověď zdůvodni.

Eva
6

ANO

NE

Adam
Co všechno by měl člověk zvážit, pokud chce žít aktivním sexuálním životem?
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7 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

zrození nového života

9 a) Kdo je to člověk v produktivním věku? Vzpomeň si na někoho ve věku 30-55 let a popiš, co je
náplní jeho života.

b) Co předcházelo tomuto životnímu období?

c) Co bude následovat po tomto období? Jak se změní sociální role tohoto člověka?

10 Zapiš, co tě napadne, když se řekne „stáří“. Na řádky vedle
vypiš pravidla, jak by se měli lidé chovat vůči starým osobám.

STÁŘÍ

11 a) Stáří je obdobím bilancování vlastního života. Které bilance bys rád(a) zanechal(a) po sobě ty?
Napiš 4 nejdůležitější věci, kterých bys chtěl(a) v životě dosáhnout.

b) Co musíš během života udělat pro to, aby si těchto věcí docílil(a)?
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MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
Světová banka

IMF

UNESCO

(World Bank)

(International Monetary Fund)
Mezinárodní měnový fond

– organizace OSN pro vzdělání,
vědu a kulturu

– finanční a technická pomoc
rozvojovým zemím

– stabilita směnných kurzů,
podpora států v hospodářské
krizi

UNICEF

OSN

WHO

Dětský fond OSN

Organizace spojených národů

– ochrana a zlepšování
životních podmínek dětí
a podpora jejich všestranného
rozvoje

– zachování mezinárodního
míru, bezpečnosti a zajištění
mezinárodní spolupráce

Světová zdravotnická
organizace

NATO

WTO

OECD

(North Atlantic Treaty
Organization)
Oragnizace Severoatlantické
smlouvy

(World Trade Organization)
Světová obchodní
organizace

(Organization for Economic
Cooperation and Development)
Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj

– podpora rozvoje
mezinárodního obchodu

– ochrana míru, svobody
a bezpečnosti všech jeho
členských zemí politickými
i vojenskými prostředky.

Evropská
centrální banka
Evropská
rada

Rada EU

Evropská
investiční banka

EU
Evropská unie
– politické a ekonomické
sdružení 28 evropských států

Evropská
komise

Evropský veřejný ochránce práv

Soudní
dvůr EU
Účetní
dvůr EU

Evropský parlament

– boj se světově rozšířenými
nemocemi, koordinace
zdravotnického výzkumu

– ekonomický rozvoj, potlačení
nezaměstnanosti, stabilizace
a rozvoj mezinárodních
finančních trhů

Rada Evropy – nezávislá na EU,
řešení ekonomických, sociálních, kulturních, vědeckých,
právních a administrativních
problémů, udržování a rozvoj základních lidských práv a svobod
Evropský soud pro lidská
práva – řešení porušení Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod
ESVO – Evropské sdružení
volného obchodu – podpora prosperity a hospodářské
spolupráce
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