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Datum:    

Školní řád 

 

Kaţdá společnost má svá pravidla, vymezené hranice pro to, co je přípustné. 

Tato pravidla se nazývají řád. 

Máme: jízdní řád, nemocniční řád, lázeňský řád, vojenský řád a také školní řád. 

Nejsou to nesmyslná nařízení. 

Je to souhrn pokynů, jak má škola vypadat, aby dobře fungovala. 

Školní řád má chránit slušné ţáky a napravovat ty, kteří se neumí chovat. 

Stanoví povinnosti i práva ţáků. 

 

Výňatek ze školního řádu naší školy. 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků  

- Ţáci dodrţují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při kaţdém svém počínání mají 

na paměti nebezpečí úrazu. Ţáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spoluţáků a pracovníků 

školy.  

- Ţákům je zakázáno do školy a na činnosti organizované školou nosit jakékoliv nebezpečné a zdraví 

ohroţující látky, jako např. chemikálie, zbraně, výbušniny a jiné nebezpečné látky.  

- Ţákům není dovoleno v ţádném případě manipulovat s elektrickými či plynovými zařízeními, 

elektrickými vypínači, zásuvkami, elektrickým vedením a vodními hydranty.  

- Ţáci dodrţují všechna pravidla bezpečného chování v odborných pracovnách, se kterými jsou 

seznámeni především na začátku a v průběhu školního roku.  

- Bez dovolení nesmí otevírat okna. Tuto činnost dělají pouze pověření ţáci za dozoru učitele.  

- Ţákům není dovoleno lézt po oknech a vyklánět se z nich, vyhazovat z oken jakékoliv předměty.  

- Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, v odborných 

pracovnách, dílnách, na pozemku, při tělesné výchově i při všech ostatních činnostech, které jsou 

organizovány školou, je ţák povinen ihned ohlásit svému učiteli nebo někomu z vyučujících či v kanceláři 

školy. Záznam o ošetření lékařem neprodleně odevzdá ve škole.  

- Pravidla bezpečnosti platí i při všech akcích organizovaných školou. Vyučující přebírá dozor nad 

ţáky 15 minut před začátkem akce, po jejím skončení dozor končí.  

- Ţákům je zakázáno ve škole a přilehlém školním areálu kouřit, pít alkoholické nápoje a drţet, 

distribuovat a uţívat jakékoliv návykové látky.  
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Školní řád  

/otázky a úkoly/ 

 

1. Co je řád? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Jaké druhy řádů znáš? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Jaký je účel školního řádu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Co nesmíš nosit do školy? 

 

5. Setkal ses někdy s porušením školního řádu? Napiš, jak ti to zkomplikovalo ţivot ve 

škole. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:   

Systém školních zařízení v ČR 

 

- Do předškolního zařízení řadíme jesle a mateřskou školku. 

- Povinná školní docházka v ČR je devět roků. 

- Základní škola se dělí na 1. stupeň-1.-5. ročník a na 2. stupeň - 6.- 9. ročník. 

Základní škola připravuje ţáky do praktického ţivota, poloţí jim základy českého jazyka, cizích jazyků, 

přírodních i humanitních věd. 

- Gymnázia jsou náročné, všestranně zaměřené školy, které připraví studenty ke studiu na vysokých 

školách. Studium je zakončeno maturitou. 
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- Střední odborné školy poskytují studentům odborné vzdělání - zdravotní a ekonomické školy. 

- Ve středních odborných učilištích se ţáci vyučí řemeslu. Obdrţí výuční list. 

- Vysoké školy připravují špičkové odborníky.  

Absolventi obdrţí diplom a titul. 

 

Systém školních zařízení v ČR 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Co patří do předškolního zařízení? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Kolik stupňů má základní škola?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Jaký význam má pro člověka základní vzdělání? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Jmenuj dvě odborné školy. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. K čemu připravují studenty gymnázia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Čím je zakončeno vysokoškolské studium? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:   

Akademické tituly 

 

Bc.  bakalář 3-4 roky, titul před jménem 

Ing.  inţenýr-4-6 let, titul před jménem 
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Mgr.  magistr – 4 – 6 let, titul před jménem 

MUDr. doktor medicíny, 6 let, titul před jménem 

MVDr. doktor veterinární medicíny, 6 let, titul před jménem 

JUDr.  doktor práv, titul před jménem 

PhDr.  doktor filozofie, titul před jménem 

RNDr. doktor přírodních věd, titul před jménem 

Ph.D.  doktor doktorského studia, titul za jménem 

CSc.  kandidát věd, titul za jménem 

PaedDr. doktor pedagogiky, titul před jménem 

 

Akademické tituly 

/otázky a úkoly/ 

 

Ke jménu a příjmení napiš správnou zkratku akademického titulu: 

1. Jan Novák je inţenýr 

___________________________________________________________ 

2. Miluše Dvořáková je doktorka práv 

___________________________________________________________ 

3. Martin Hlaváč je doktor filozofie 

___________________________________________________________ 

4. Klára Musilová je doktorka doktorského studia 

___________________________________________________________ 

 

Datum:   

Jaká jsou základní pravidla správného učení? 

 

Tomu, co se učíme, musíme rozumět. 

Poznatky musíme umět vzájemně propojovat. 

Nebiflujeme se nazpaměť. 

Některé věci se však nazpaměť naučit musíme - vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen… 

Sestavíme si časový plán. 

Nenecháváme si mnoho učiva na poslední chvíli. 

Mezi učením odpočíváme. 

Učivo si opakujeme. 
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Jaká jsou základní pravidla správného učení? 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Je dobré biflovat se učivo nazpaměť? Proč?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. V jakých případech se musíme naučit látku nazpaměť? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Co uděláme, kdyţ máme látky mnoho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Proč je nutné udělat si na týden, den časový plán? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Co se stane, kdyţ odkládáme učení na poslední chvíli? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.  Sestav si časový plán na den, kdy máš nejvíce práce 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Mimoškolní činnosti 

 

- Kaţdý člověk chce něco dokázat, něčím se pochlubit. 

- Nyní jste ve věku, kdy máte nejvíce sil k získávání nových poznatků a dovedností. 
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- Máte také nejvíce volného času. 

- Je třeba tento volný čas vhodně vyuţít k rozvoji své osobnosti. 

- Kaţdý má moţnost vybrat si z velké nabídky krouţků, chodit do základní umělecké školy, věnovat 

se malování, výrobě keramiky, modelování, hře na hudební nástroj. 

- Chodit do atletiky, míčových her, šachů a podobně. 

- Děti rovněţ tráví čas ve skautských oddílech. 

- Určitě navštěvujete městskou knihovnu a čtete knihy zábavné i naučné. 

- Nejhoršími nepřáteli člověka jsou nuda a otrava. 

- Ty zabíjí chuť na všechno. 

 

Mimoškolní činnosti 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Jaké mimoškolní činnosti se věnuješ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Jaké jsou tvé zájmy? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Čemu by ses chtěl věnovat, kdybys měl moţnost? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Kolik času denně trávíš četbou knih? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Myslíš si, ţe je to hodně nebo málo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    
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Kaţdý jsme jiný 

 

Některým ţákům jde učení dobře do hlavy- říkáme, ţe jsou studijní typy. 

Jiným učení příliš nejde, ale jsou šikovnější na manuální práci. 

Cenný a vzácný je kaţdý slušný člověk. 

Kaţdý by měl o sobě vědět, v čem vyniká. 

To, v čem ţák vyniká, by se mělo rozvíjet. 

Musí se však věnovat i tomu, co mu příliš nejde, aby se jeho osobnost rozvíjela vyváţeně. 

Je jistě ostuda, kdyţ špičkový hokejista neumí vyplnit dotazník do kanadské NHL. 

Ani známky ve škole nejsou všechno a neměly by nám vzít chuť do další práce. 

Neučíme se ani pro známky, ani pro rodiče, ale sami pro sebe. 

Důleţité je dělat svou práci poctivě, pečlivě a s potěšením. 

Poctivost a potěšení jsou tím nejdůleţitějším v lidském konání. 

 

Kaţdý jsme jiný 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Vysvětli rčení: ,,Ţádný učený z nebe nespadl.“ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Vyplň následující tabulku: 

 

V čem vynikám 

 

 

 

 

Co mi jde celkem dobře 
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Co mi příliš nejde 

 

 

 

 

Co mi vůbec nejde 

 

 

 

Kterou oblast svých vědomostí a 

dovedností musím ještě rozvíjet 

 

 

 

Jak je rozvíjím 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:    

Význam slova obec 

 

Výraz obec můţe znamenat: 

1. Okruh lidí, kteří mají něco společného-povolání, zájem. 

2. Oficiální spolky, či sdruţení těch, kteří mají společný záměr-obec překladatelů. 

3. Typ lidského osídlení-osada, vesnice, město, ale i pole, lesy, louky. 

Tam, kde je to prospěšné, se lidé spojují ke společným činnostem. Nemusí zbytečně plýtvat silami a 

prostředky. Je zde výhoda vzájemné spolupráce. 

Definice obce: sdruţení lidí, na základě shodných zájmů, na základě potřeby spolupracovat, společně řešit 

problémy. 
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Význam slova obec 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Uveď tři významy slova obec. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Proč se lidé sdruţují do obce? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Napiš definici obce. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Co dělat, kdyţ si nevíme rady 

 

Můţe se stát, ţe se ocitneme v tak sloţité situaci, ţe si nebudeme vědět rady. 

Můţeme se trápit tak, aţ z toho onemocníme. 

Tato situace můţe nastat ve škole, ale i doma. 

Ať naše starosti vypadají  sebehrozivěji, vţdy se najdou lidé, kteří nám pomohou. 

Nejpřirozenějšími pomocníky jsou naši rodiče a nejbliţší příbuzní. 

Dále jsou to třídní učitelé, pracovníci ŠPP, popřípadě i ostatní učitelé. 

Na kaţdé škole pracuje i výchovný poradce, který nám jistě pomůţe. 

Dále se můţeme obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. 

V neposlední řadě také na linku bezpečí nebo policii. 

 

Co dělat, kdyţ si nevím rady 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Co se nám můţe stát, kdyţ se ocitneme v situaci, kdy si nevíme rady? 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

2. Kde tato situace můţe nastat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Kdo nám pomůţe v nejtěţších situacích? 

__________________________________________________________________________ 

4. Kdo nám pomůţe ve škole? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Kam můţeme volat v neposlední řadě? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Obec jako územní samosprávný celek 

 

V ČR jsou obce povaţovány za základní samosprávné celky. 

Obec má řadu oprávnění k samostatné činnosti. 

Má také zodpovědnost za její výsledky. 

Obyvatelé obce mohou rozhodovat o obecních záleţitostech. 

Lidé v obci sdílejí určitý prostor, který jim slouţí k bydlení, hospodaření, vzdělávání, … 

Tomuto prostoru se říká území obce. 

Pozemek obce tvoří základní nejmenší samosprávnou jednotku, na které je naše republika rozčleněna. 

Obyvateli obce jsou osoby, které v ní trvale bydlí, nebo osoby, kterým obec udělila čestné občanství. 

 

Obec jako samosprávný celek 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Za co jsou povaţovány obce v ČR? 

__________________________________________________________________________ 

2.  K čemu má obec oprávnění? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Za co nese zodpovědnost? 

__________________________________________________________________________ 

3. O čem mohou rozhodovat lidé v obci? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Čemu se říká území obce? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Co mají lidé v obci společného 

 

Nejdůleţitějším poutem, které lidi v obci sdruţuje, je vzájemná potřeba pomoci a společný postup při řešení 

problémů. 

Občané se podílejí na obecní samosprávě. 

Je třeba respektovat názory a přání obyvatel obce. 

Všichni obyvatelé obce se mají právo k obecním záleţitostem vyjádřit. 

Všichni by rovněţ měli pečovat o veřejný pořádek, bezpečnost a ochranu majetku. 

Obec si můţe zřídit obecní nebo městskou policii. 

Obecní vyhlášky jsou společná pravidla chování platných na území obce. 

 

Co mají lidé v obci společného 

Otázky a úkoly 

 

1. Co je nejdůleţitějším poutem lidí v obci? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Na čem se podílejí občané v obci? 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je třeba respektovat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. O co by měli pečovat všichni obyvatelé obce? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Co si můţe obec zřídit? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Závazky občanů vůči svým spoluobčanům 

 

Jedná se o respektování zákazu ukládat odpadky na černou skládku. 

Platit poplatek za pejska. 

Musíme dodrţovat pravidla lidské slušnosti a ohleduplnosti. 

Pustíme v prostředcích hromadné dopravy sednout starší spoluobčany, invalidy, těhotné ţeny. 

Neničíme telefonní automaty, nestrháváme jízdní řády, nemalujeme v autobusových zastávkách. 

Obecní samospráva kaţdoročně sestavuje obecní rozpočet. 

Obecní samospráva také spravuje základní školu, zajišťuje sociální péči, zdravotnictví a kulturu. 

Uděluje čestné občanství. 

 

Závazky občanů vůči svým spoluobčanům 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jaký zákaz musíme především dodrţovat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Proč musí majitelé pejsků platit poplatek? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Jaká pravidla lidské slušnosti dodrţujeme i bez vyhlášek? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Co všechno má na starost obecní samospráva? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Obecní zřízení 

 

K uspořádání svých záleţitostí si obec vytváří: 

- obecní zastupitelstvo 

- obecní radu 

- obecní úřad. 

Tomuto uspořádání se říká obecní zřízení. 

 

Obecní zastupitelstvo 

Jednou za čtyři roky zvolí občané v obecních volbách své zastupitele. 

Ti získávají mandát zastupovat čtyři roky své občany. 

Kaţdý občan má tedy svůj podíl na rozhodování o důleţitých otázkách týkajících se obce. 

Obyvatelé obce mohou rozhodovat přímo-referendem. 

 

Obecní zřízení 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co si vytváří obec ke spravování svých záleţitostí? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Jak se tomuto uspořádání říká? 

__________________________________________________________________________ 

3. Jak vznikne obecní zastupitelstvo? 

__________________________________________________________________________ 

4. Vysvětli, jakým způsobem se občané podílejí na řízení obce. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Co je referendum? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

19 
 

Datum:    

Obecní zastupitelstvo, obecní rada, obecní úřad 

 

Obecní zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem obce. 

Jeho úlohou je rozhodovat o nejdůleţitějších otázkách obce. 

V čele obecního zastupitelstva stojí starosta, jemuţ se ve velkých městech a v Praze říká primátor. 

Dalším důleţitým orgánem obce je obecní rada. 

Obecní rada je výkonný orgán obce. 

Vykonává úkoly, které jí stanoví obecní zastupitelstvo. 

Obecní rada se skládá ze starosty, jeho zástupců a radních, které si zvolilo zastupitelstvo ze svých řad. 

Obecní úřad, v Praze a ve velkých městech-magistrát 

Obecní úřad zastupuje v obci stát. 

Jde především o školství, zdravotnictví, starobní důchody, podporu v nezaměstnanosti,… 

 

Obecní zastupitelstvo, obecní rada, obecní úřad 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co je nejvyšším samosprávným orgánem v obci? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Jakou má úlohu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Kdo stojí v jeho čele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Co je výkonný orgán obce? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Jaké úkoly vykonává? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Co řeší v obci obecní úřad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

K čemu je nám obec dobrá 

 

Snoubenci, kteří se rozhodli pro občanský sňatek, mají svatební obřad na obecním úřadě. 

Obecní úřad pomáhá v řešení sousedských sporů. 

Kdyţ se občané dostanou do stavu nouze, obec jim poskytne náhradní ubytování a finanční pomoc. 

Obec chrání nezletilé děti a zabezpečuje jejich řádnou výchovu. 

Pokud jsou děti týrány rodiči, musí se svěřit učitelům nebo lékařům. 

Obec se ujme řešení. 

Sociální pracovník navštíví rodinu a rozhodne o dalších krocích. 

Týrané děti se rodičům odeberou. 

Občané se mohou na obec obrátit s písemnou peticí, v níţ formulují svůj poţadavek. 

Obec má povinnost se peticí zabývat a vyrozumět písemně občany o rozhodnutí. 

Obec musí slouţit občanům, protoţe jejich představitelé jsou placeni z daní občanů. 

 

K čemu je nám obec dobrá 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Kde se uzavírá občanský sňatek? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Jak pomáhá obec občanům, kteří se ocitli v nouzi? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Jak chrání obec nezletilé děti? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. K čemu slouţí petice? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Proč obec musí slouţit občanům? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Datum:     

Ţidlochovice - symboly města 

1. Znak Ţidlochovic 

 

 

Znakem města Ţidlochovic je červený štít se zlatou vinnou ratolestí se třemi hrozny. 

Dva z nich jsou na levé straně nad sebou. 

Třetí je v horní části strany pravé. 

Strany jsou popisovány podle heraldické zásady, tedy z hlediska štítonoše, nikoli pozorovatele. 
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2. Vlajka Ţidlochovic 

 

Poměr šířky k délce listu je 2:3. Obdélníkové pole vlajky je rozděleno třemi vodorovnými pruhy v 

poměru šířek 1:2:1 v barvách ţlutá - červená - ţlutá. v ţerďové části je umístěn ţidlochovický znak. Od 

červeného pruhu, na kterém leţí, je oddělen ţlutým prouţkem. Tento prouţek není lemem, je úzký jen 

tak, aby zřetelně odděloval obrys znaku od červeného povrchu. 

Pouţité zdroje: 

http://www.kamsi.info/Zidlochovice/logo.png 

http://www.kamsi.info/Zidlochovice/flag.jpg 

 

Ţidlochovice-symboly města 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Nakresli a popiš znak Ţidlochovic 

 

 

 

 

 

2. Nakresli a popiš vlajku Ţidlochovic 

 

 

 

http://www.kamsi.info/Zidlochovice/logo.png
http://www.kamsi.info/Zidlochovice/flag.jpg
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Datum:    

Ţidlochovické památky 

 

Zámek 

14. století - vodní tvrz 

Na jantarové stezce mezi Středozemním a Baltským mořem. 

Zámek přestavovali Ţerotínové a Valdštejnové. 

Zásadní přestavbu do barokního slohu provedl v letech 1696-1743 hrabě Sinzendorf. 

Ovlivnil rozvoj myslivosti na ţidlochovickém panství. 

Zámek slouţil hostům nejen k lovu, ale i k e společenským setkáním. 

Arcivévoda Fridrich-klasicismus-1895-1918. 

Od roku 1918 patřil zámek Ţidlochovice spolu s přilehlým parkem do majetku Československé republiky. 

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století zde několikrát pobýval prezident Československé republiky 

T.G.Masaryk. 

Nyní patří zámek Lesům České republiky.  

 

Zámek Ţidlochovice 

Pouţité zdroje: 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNWKC3xPL8Ur0wcxK2GXX0_VpmO9R_0qAWEZH78xG

V5kS12Bhp 

 

Ţidlochovické památky 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Ze kterého století pochází vodní tvrz? 

__________________________________________________________________________ 

2. Na které stezce byla postavena? 

__________________________________________________________________________ 

3. Kdo provedl zásadní přestavbu do barokního slohu? 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNWKC3xPL8Ur0wcxK2GXX0_VpmO9R_0qAWEZH78xGV5kS12Bhp
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNWKC3xPL8Ur0wcxK2GXX0_VpmO9R_0qAWEZH78xGV5kS12Bhp
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__________________________________________________________________________ 

4. K čemu slouţil zámek? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Do jakého slohu přestavěl zámek arcivévoda Fridrich? 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Komu patřil zámek od roku 1918. 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Kostel Povýšení sv. kříţe 

 

Kostel byl postaven v letech 1717- 1730. 

Vrcholně barokní chrám navrhl  J. L. Hildebrant. 

Později ještě upravoval F. A. Grimm. 

V interiéru je vzácná pozdně gotická Madona z doby kolem roku 1500. 

Sochy před kostelem jsou od J. Sterna a byly sem přeneseny ze zrušeného barokního mostu přes Svratku, 

pocházejí z roku 1746. 

Poblíţ kostela stojí barokní sousoší Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století. 

 

 

 

 

 

Kostel Povýšení sv. Kříţe v Ţidlochovicích 

Pouţité zdroje: http://www.jizni-morava.cz/doc/img/654.jpg 

 

 

 

 

 

http://www.jizni-morava.cz/doc/img/654.jpg
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Kostel Povýšení sv. kříţe 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Kdy byl kostel postaven? 

__________________________________________________________________________ 

2. Kdo ho navrhl? 

__________________________________________________________________________ 

3. Kdo ho upravil? 

__________________________________________________________________________ 

4. Od koho jsou sochy před kostelem? 

__________________________________________________________________________ 

5. Odkud sem byly přeneseny? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Z kterého roku pocházejí? 

__________________________________________________________________________ 

7. Jak se jmenuje barokní sousoší stojící poblíţ kostela? 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Radnice 

 

Radnice ve své prapůvodní podobě měla pouze jednu místnost. 

Byla kryta šindelem. 

 V roce 1559 byla přistavěna další část. 

 Vznikla tak jednopatrová budova lemovaná podloubím. 

 Další rozšíření objektu proběhlo v roce 1719. 

 Byl zvětšen počet místností v prvním patře.  

Poslední úpravy objektu proběhly v roce 1836. 

 Tehdejší purkmistr Jan Kravany nechal přestavět objekt do dnešní podoby. 
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Radnice v Ţidlochovicích 
 

Pouţitý zdroj: http://www.turistika.cz/foto/11885/25297/mid_f_normalFile1-img120.jpg 

 

Ţidlochovická radnice 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jak vypadala radnice ve své původní podobě? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Čím byla kryta? 

__________________________________________________________________________ 

3. Kdy byla přistavěna druhá část? 

__________________________________________________________________________ 

4. Co tak vzniklo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Co se událo v roce 1719? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Co udělal tehdejší purkmistr Jan Kravany? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

Zvonice 

 

Dnešní zvonice je torzem bývalého hřbitovního kostela s kaplí sv. Barbory.  

Je tvořena věţí s arkádovitou předsíní a lomenými oblouky. Okna jsou v gotickém slohu, ostatní stavební 

úpravy jsou jiţ barokní. 

První kostel je zde připomínán jiţ v roce 1350. 

 Byl trojlodní se třemi oltáři. Součástí kostela byl i hřbitov.  

Po ničivém poţáru a následné morové epidemii byl opraven a v roce 1446 znovu vysvěcen.  

Po silné bouři v roce 1844, jiţ nebyl opravován a naopak postupně rozebírán. 

Od roku 1864 má dnešní podobu. 

Zvonice měla původně pouze jeden zvon z roku 1515 pod lidovým označením Urban. Další dva zde byly 

usazeny v roce 1997 a dostaly jména sv. Jan Bosco a sv. Jan Paduánský. 

 

Pouţitý zdroj: http://www.turistika.cz/mista/zidlochovice-zvonice 

 

Zvonice 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Čeho torzem je dnešní zvonice? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Čím je tvořena? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Jaké stavební slohy zde můţeme rozeznat? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Od kdy se zde připomíná první kostel? 

__________________________________________________________________________ 

5. Jak vypadal? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Co víš o zvonech ve zvonici? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Významné osobnosti Ţidlochovic 

 

Jiří Strejc 

- Jiří Strejc se narodil v roce 1546 v Zábřehu. 

- Stal se jáhnem, později byl vysvěcen na kněze. 

- Odchází do Hranic. 

- Zde se proti vůli sboru oţenil a tím vyvolal pohoršení. 

- Se ţenou vychoval 5 synů. 

- Byl vynikající kazatel, a proto byl vysílán na různá jednání. 

- V roce 1591 se musí kvůli nedodrţování příkazů přestěhovat do Ţidlochovic. 

- Zde působí opět jako správce sboru aţ do své smrti-1599. 

- Podílel se na překladu Bible kralické. 

- Významným objektem byl i českobratrský kostelík-sbor. 

- Postavil ho ve druhé polovině 16. století tehdejší majitel Ţidlochovic-Fridrich z Ţerotína  
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Významné osobnosti Ţidlochovic 

/Otázky a úkoly/ 

 

Jiří Strejc 

1. Kde se Jiří Strejc narodil? 

__________________________________________________________________________ 

2. Kam odchází? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Čím zde vyvolal pohoršení? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Kolik měl synů? 

__________________________________________________________________________ 

5. Proč byl vysílán na různá jednání? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Proč se musel přestěhovat do Ţidlochovic? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Na čem se podílel? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Významné osobnosti 

 

T. G. Masaryk 

- prezident ČSR. 

- Nar. 7. 3. 1850 v Hodoníně. 

- Otec - Josef Masaryk Slovák z Kopčan, matka Terezie z Hustopečí. 

- V 11 letech reálka v Hustopečích. 

- 2 roky vyučování německé, po vychození zůstal v Hodoníně. 
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- Odjíţdí na vyučení zámečníkem do Vídně, tesknil po domově. 

- Kamarád mu ukradl knihy, tak utekl domů. 

- Do Čejče – kovářem - velmi těţké, po chvílích četl. 

- Odcházi do Čejkovic, studuje gymnázium. 

- Studie dokončil ve Vídni, zde vstoupil na univerzitu. 

- Učil studenty, a tak si vydělával na vlastní studium. 

- Na prázdniny jezdil do Klobouk. 

- Rodiče zde bydleli v zámeckém bytě. 

- Čas měl přesně rozplánovaný, tvrdě pracoval. 

- Oţenil se s Američankou Alicí. 

- Studoval v Lipsku. 

- Profesor UK v Praze. 

- V době 1. sv. války v čele zahraničního odboje. 

- Demokrat. 

- Zemřel 14. 9. 1937. 

 

Významné osobnosti 

/Otázky a úkoly/ 

 

T. G. Masaryk 

1. Kdo byl 1. prezident Československé republiky? 

__________________________________________________________________________ 

2. Kde se narodil? 

__________________________________________________________________________ 

3. Jakou národnost měl jeho otec? 

__________________________________________________________________________ 

4. Čím se vyučil? 

__________________________________________________________________________ 

5. Jak si vydělával na studium? 

__________________________________________________________________________ 

6. S kým se oţenil? 

__________________________________________________________________________ 

7. Kde působil v době 1. sv. války? 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

Místní pověsti 

 

Příběh řezníka Urbana 

Pan Urban byl řezník. 

Měl psa, který mu chodil do jatek na maso. 

Kdyţ to řezník zjistil, velmi se rozčílil a řekl, ţe jak psa ještě jednou přistihne, tak ho zabije. 

Jednou, kdyţ porcoval maso na příští den, instinktivně vycítil, ţe za ním někdo stojí. 

Pes zřejmě čekal na vhodnou chvíli, aby chňapl po své kořisti. 

Urban se vztekle rozmáchl sekyrou, prudce se otočil a udeřil. 

Ke své hrůze však zjistil, ţe zabil svého synka, který za ním přiběhl. 

Na pokání dal nešťastný otec ulít zvon, který má jméno Urban a kterým se vyzvánělo kaţdý čtvrtek v devět 

hodin, kdy k této nešťastné události došlo. 

 

Místní pověsti 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jaký zlozvyk měl řezníkův pes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Co se rozhodl řezník udělat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. K jaké tragické záměně došlo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Jaké učinil otec pokání? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Kdy došlo k nešťastné události? 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    
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Místní pověsti 

 

O zázraku na Výhoně 

Jednou v noci se strhla hrozná bouře s průtrţí mračen. 

Prudce se valící voda z kopců zastihla na poli pracujícího muţe a ţenu. 

Hrozilo jim nebezpečí strţení a utonutí. 

Muţ se obrátil o pomoc k Panence Marii, která mu dala vnuknutí, aby vylezl na vedle stojící vrbu. 

Tím se zachránil. 

Ubohá ţena utonula. 

 

Skutečnost 

K průtrţi mračen skutečně došlo asi 29.5. 1896. Zachráněný muţ se jmenoval Jakub Kotší, k smrti 

usmýkaná ţena byla Anna Stachová. Místo, kde k tragické události došlo, je označeno naivním obrázkem. 

 

Místní pověsti 

/Otázky a úkoly/ 

 

O zázraku na Výhoně 

1. Koho zastihla prudce se valící voda z kopců? 

__________________________________________________________________________ 

2. Jaké jim hrozilo nebezpečí? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Ke komu se obrátil na pomoc muţ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Co se stalo se ţenou? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Jaká je skutečnost? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

Vlast 

 

Vlast je společný velký region, který obýváme. 

V nejlepším případě je vlast země, ve které si sami vládneme. 

Vlastenec je ten, kdo miluje svou vlast. 

Nesmíme však pohrdat s lidmi jiné národnosti nebo rasy. 

Slovo vlast nesmíme zaměňovat se slovem národ. 

Na vytváření naší vlasti se plným právem podílejí i další národy, které zde ţijí. 

1. Národnostní menšiny-Romové, Poláci, Němci, Slováci. 

2. Přistěhovalci-Ukrajinci, Vietnamci, Číňané. 

3. Krajané-v USA, Kanadě, Argentině, Ukrajině. 

 

Vlast 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co je vlast? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Kdo je vlastenec? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. S jakým slovem si nesmíme zaměňovat slovo vlast? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Jmenuj národnostní menšiny. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Jmenuj přistěhovalce. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Kde ţijí naši krajané? 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Naše vlast 

 

Je vymezena státní hranicí. 

Převaţuje zde česká národnost. 

Převaţuje zde český jazyk. 

Je zde společná historie. 

Náleţíme k evropské kultuře. 

Střetávají se zde dvě kultury-západní-odkaz římské kultury a východní odkaz řecké kultury. 

Naší zemi se latinsky říká Bohemia. 

Tento název pochází od keltského kmene Bójů, který zde kdysi ţil. 

V 17. století přicházeli do Francie Romové vypuzeni z českého království. 

Francouzi jim říkali bohémové - příchozí z Čech. 

Romský kočovný způsob ţivota působil svobodně-slovo bohém-svobodný. 

 

Naše vlast 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Čím je vymezena naše vlast? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Jaká zde převaţuje národnost? 

__________________________________________________________________________ 

3. Jaký zde převaţuje jazyk? 

__________________________________________________________________________ 

4. K jaké kultuře náleţíme? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Jaké dvě kultury se zde setkávají? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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6. Jak se naší zemi říká latinsky? 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Co nás proslavilo a čím se můţeme chlubit dnes 

 

Sport: hokej, tenis, atletika 

Výrobky: pivo, karlovarská becherovka, sklo,  

Vynálezci: 

- Václav Prokop Diviš - bleskosvod 

- bratranci Veverkovi – ruchadlo 

- Georg Johann Mendel - zákonitosti dědičnost 

- Josef Ressel - lodní šroub 

- Jan Evangelista Purkyně - zakladatel buněčné teorie 

- František Křiţík - oblouková lampa, první praţská tramvaj 

- Jan Jánský - objevitel krevních skupin 

- Viktor Kaplan - vodní turbína 

- Otto Wichterle - vynálezce silonu a kontaktních čoček 

- Jaroslav Heyrovský - polarografie-nositel Nobelovy ceny-1959 

 

Hudebníci: 

- Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Ema Destinová 

 

Spisovatelé: 

- Jaroslav Hašek 

- Karel Čapek 

- Boţena Němcová 

- Jaroslav Seifert-Nobelova cena 

 

České filmy: 

- Ostře sledované vlaky-Jiří Menzel-Oscar 

- Kolja-Jan Svěrák-Oscar 

- Amadeus-Miloš Forman 

 

Významné osobnosti: 

- Jan Hus-náboţenský reformátor 

- Jan Amos Komenský-pedagog 
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- T. G. Masaryk-filozof, politik 

 

Co nás proslavilo a čím se můţeme chlubit dnes 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Které sporty nejvíce proslavily naši vlast? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Které výrobky nejvíce proslavily naši vlast? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co vynalezl František Křiţík? 

__________________________________________________________________________ 

4. Kdo vynalezl silon a kontaktní čočky? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Napiš naše nejznámější hudebníky. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Kdo reţíroval oscarový film Kolja? 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Státní symboly České republiky-Velký státní znak 

Velký státní znak 
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Velký státní znak tvoří čtvrcený štít. 

V prvním a čtvrtém poli je historický znak - stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou 

korunou na červeném poli. 

Ve druhém poli se nachází znak Moravy – orlice stříbrně-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na 

modrém poli. 

Ve třetím poli je znak Slezska – černá orlice se stříbrným půlměsícem, uprostřed s kříţkem, ukončeným 

trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu.  

Velký státní znak slouţí k vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, 

státní úřady. 

Pouţité zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

http://www.google.cz/imgres?q=velk%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw

=1024&bih=581&tbm=isch&tbnid=eKP2pmcsbBWEPM 

 

Velký státní znak 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co tvoří velký státní znak? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Co je v 1. a 4. poli? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co se nachází ve 2. poli? 

__________________________________________________________________________ 

4. Popiš 3. pole. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. K čemu slouţí velký státní znak? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.google.cz/imgres?q=velk%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1024&bih=581&tbm=isch&tbnid=eKP2pmcsbBWEPM
http://www.google.cz/imgres?q=velk%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1024&bih=581&tbm=isch&tbnid=eKP2pmcsbBWEPM
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Datum:    

Malý státní znak 

 

 

 

 

 

 

 

Malý státní znak je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn historický znak Čech- stříbrný 

dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.  

Dnes je pouţíván na místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech 

úřadů státní správy a samosprávy nebo na cedulích označujících památné stromy. Malý státní znak se také 

pouţívá k označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci – soudy, exekutoři, hygienické 

stanice apod. 

Pouţité zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=

1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-

stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-

big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur

=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=

99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119 

 

Malý státní znak 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Popiš malý znak 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Kde se znak pouţívá 

http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=q8_DNV58Te96aM:&imgrefurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe-stsymboly.htm&docid=anoc5ulTEmaMqM&imgurl=http://horicisrdce.wz.cz/praxe/symboly/maly-big.gif&w=408&h=475&ei=bGONT_2QEOjX0QXx373cDA&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=157&dur=71&hovh=242&hovw=208&tx=108&ty=107&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=115&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Státní pečeť 

 

Státní pečeť je v některých státech oficiálním státním symbolem. 

Jedná se o pečetidlo, na němţ je zpravidla vyobrazen státní znak země a kolem dokola je název státu.  

 

Pouţité zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5 

http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&bi

w=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-

yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://w

eb.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vp

x=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&pag

e=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82 

 

Státní pečeť 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Čím je státní pečeť v některých státech? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. O co se jedná? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5
http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
http://www.google.cz/imgres?q=st%C3%A1tn%C3%AD+pe%C4%8De%C5%A5&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1280&bih=613&tbm=isch&tbnid=mrh4e2-yYt3urM:&imgrefurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/stsymbcr.htm&docid=7wxexYyJAUs9CM&imgurl=http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif&w=427&h=411&ei=52mNT6DgGcKk0QWh6YXpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=165&dur=1395&hovh=220&hovw=229&tx=123&ty=81&sig=111445017343897621001&page=1&tbnh=119&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je na něm vyobrazeno? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Kdo pečeť opatruje? 

5. Kdy se pouţívá? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Jak pečeť vznikla? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Státní hymna České republiky 

 

První sloka písně Kde domov můj je česká státní hymna. 

Hraje se a zpívá při státních svátcích a jiných významných událostech. 

Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Ţádný hněv a ţádná rvačka. 

Hudbu k ní sloţil František Škroup. 

Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. 

Čechy byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr.  

 

Slova písně: 

První sloka 

Kde domov můj, 

kde domov můj. 

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

země česká, domov můj, 

Druhá sloka 

Kde domov můj, 

kde domov můj. 

V kraji znáš-li Bohu milém, 

duše útlé v těle čilém, 

mysl jasnou, vznik a zdar, 

a tu sílu vzdoru zmar? 

To je Čechů slavné plémě, 

mezi Čechy domov můj, 
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země česká, domov můj! mezi Čechy domov můj! 

Jako hymna se uţívá pouze první sloka. 

 

Státní hymna České republiky 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jak se jmenuje naše státní hymna? 

__________________________________________________________________________ 

2. Kdy se hraje a zpívá? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Odkud píseň pochází? 

__________________________________________________________________________ 

4. Kdo napsal slova? 

__________________________________________________________________________ 

5. Kdo sloţil hudbu? 

__________________________________________________________________________ 

6. Která sloka se pouţívá jako hymna? 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Vlajka prezidenta republiky 

 

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a 

modrých. 
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Uprostřed bílého pole je velký státní znak. 

Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podloţené ţlutými (zlatými) lipovými 

ratolestmi. 

Jediným legálním uţivatelem standarty je prezident České republiky.  

Vlajku prezidenta republiky lze uţít k označení: 

- sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, 

- dopravního prostředku pouţívaného prezidentem republiky. 

Prezidenti 

Současnou vlajku pouţívali následující prezidenti: 

 1993 - 2003 : Václav Havel 

 2003 - současnost : Václav Klaus 

Pouţité zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRg6_4r4blSy6hrh1-514xYY3FGp5yP3hLCP2-

hCxkY7dJBvICVoA 

 

Vlajka prezidenta republiky 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Popiš vlajku prezidenta republiky. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Jak zní nápis? 

__________________________________________________________________________ 

3. Kdo je jediným legálním uţivatelem této vlajky? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. K označení čeho lze uţít vlajku prezidenta republiky? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRg6_4r4blSy6hrh1-514xYY3FGp5yP3hLCP2-hCxkY7dJBvICVoA
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRg6_4r4blSy6hrh1-514xYY3FGp5yP3hLCP2-hCxkY7dJBvICVoA
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5. Kteří prezidenti pouţívali současnou vlajku? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Státní barvy 

 

 

 

 

Vybarvi podle pokynů 

Státní barvy jsou jedním ze státních symbolů České republiky. 

Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace 

symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou 

oblohu. Trikolóra zachovává oficiální pořadí státních barev, bílý pruh má vţdy nahoře nebo vlevo z pohledu 

pozorovatele. Národní barvy českých zemí jsou totoţné s barvami zemských vlajek: 

  Čechy – bílá a červená 

 Morava – ţlutá a červená 

 Slezsko – ţlutá a černá 

 

Pouţité zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg 

 

Státní barvy 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jaké jsou naše státní barvy? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Co symbolizuje bílá barva? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bohemia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Moravia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Czech_Silesia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bohemia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Moravia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Czech_Silesia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bohemia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Moravia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Czech_Silesia.svg
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3. Co symbolizuje červená barva? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Co symbolizuje modrá barva? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Jaké pořadí barev zachovává trikolóra? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Lidská tvořivost 

 

Uţ malé děti tím, ţe si hrají, něco tvoří. 

Je to průprava do dalšího ţivota. 

Schopnost tvořit je pro lidský ţivot nezbytná. 

V našem ţivotě převaţují věci, které si člověk vytvořil. 

Přímo z přírody bereme ,,věcí“ méně. 

Přírodu by měl člověk přetvářet velmi šetrně a ohleduplně. 

Jinak se příroda postaví proti němu. 

K tomu, aby člověk tvořil, je třeba, aby měl co nejvíce zájmů, koníčků a podnětů. 

Ten, kdo sedí jen u počítače a televize, mnoho nevytvoří. 

Lidská tvořivost se objevuje v běţném kaţdodenním ţivotě-vaření, zařizování bytu. 

 

Lidská tvořivost 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jakým způsobem tvoří malé děti? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Co je pro lidský ţivot nezbytné? 

_________________________________________________________________ 

3. Jaké věci převládají v našem ţivotě? 
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_________________________________________________________________ 

4. Jak by měl člověk přetvářet přírodu? 

_________________________________________________________________ 

5. Co je třeba k tomu, aby člověk tvořil? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Kde se projevuje lidská tvořivost? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Co je kultura 

 

Slovo kultura je latinského původu. 

Je odvozeno od slova colere = pěstovat, zušlechťovat. 

Kultura je všechno, co je výsledkem lidské činnosti. 

Příroda je základ, na kterém vzniká kultura. 

Pěstní klín-kámen je příroda, opracování je kultura. 

Hlad je příroda-úprava jídla je kultura. 

 

 

 

 

 

Co je kultura 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jakého původu je slovo kultura? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale 

- co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti; 

- co sám většinou nevytváří, nýbrţ přejímá od starších; 

- co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha 

generací; 

- co se udrţuje tím, ţe se o to lidé starají a pečují; 

- co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných. 
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2. Od jakého slova je odvozeno? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je kultura? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Na čem vzniká kultura? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Uveď příklad. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Tři hlavní součásti kultury, význam kultury pro člověka 

 

Hmotná kultura-všechny hmotné výrobky člověka-např. kultura bydlení. 

Nehmotná - duchovní kultura - myšlenky, názory, zvyky, umění, věda, náboţenství, jazyková kultura, 

sport, zábava. 

Normativní kultura - návody, které se týkají chování člověka ve společnosti. 

 

Význam kultury pro člověka 

Člověk napodobuje kulturní chování jiných lidí. 

Tím si danou kulturu osvojuje. 

Toto začíná od raného dětství- umýt si ruce, zavázat si tkaničku. 

Lidé, kteří si neosvojili kulturní chování, jsou nekulturní. 

Funkce kultury: 

1. Poznávací-knihy, naučné filmy 

2. Zábavná-zájezdy 

3. Uchovávat poznatky minulosti-ničení škůdců biologickými poznatky 
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Tři hlavní součásti kultury 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Napiš tři druhy kultury a stručně je charakterizuj. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Jaký je význam kultury? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Kdy začíná osvojování kultury? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Jací jsou lidé, kteří si neosvojili kulturní chování? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Napiš tři funkce kultury a stručně je charakterizuj. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Kulturní bohatství a kulturní dědictví 

 

Kulturní bohatství národa-vše , čeho určitý národ v oblasti kultury dosáhl. 

Kulturní bohatství lidstva- vše, čeho v oblasti kultury dosáhlo lidstvo 

Kulturnímu bohatství se také někdy říká kulturní dědictví. 

Věcem, které nám někoho-něco připomínají, říkáme hmotné dědictví. 

Nehmotné dědictví - úsloví, pohádky 

Kulturní dědictví národa - dovednost, názory, nástroje, jazyk, náboţenství, uspořádání společnosti. 

 

Špilberk-hmotné dědictví 
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Pohádky Boţeny Němcové 

Duchovní dědictví 

 

Kulturní bohatství a kulturní dědictví 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co je kulturní bohatství národa? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Co je kulturní bohatství lidstva? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Jak se také říká kulturnímu bohatství? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Co je hmotné dědictví? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Co je nehmotné dědictví? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Co je kulturní dědictví? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:     

Kulturní instituce 

 

K nejběţnějším kulturním institucím v dnešní době patří- divadlo, kino, muzea, galerie, knihovny. 

Osvětová činnost -soustavné úsilí o pozvednutí kulturní úrovně obyvatel. 

 

Lidé vyhledávají kulturu z těchto důvodů: 

1. Odpočinek, odreagování-kino. 

2. Společenská událost-návštěva divadla. 

3. Vzdělávání-přednáška. 

4. Zábava-kino. 

5. Působení krásy-galerie, koncert. 

 

Kulturní instituce 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co patří k nejběţnějším kulturním institucím? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Co je osvětová činnost? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Napiš pět důvodů, proč lidé vyhledávají kulturu, ke kaţdému napiš, kde lze tento druh 

vyhledat. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

O porozumění mezi kulturami 

 

Smutné je, kdyţ všechno, co je jiné, odlišné od naší kultury, povaţujeme za špatné a směšné. 

I my se můţeme se svým chováním jevit příslušníkovi jiné kultury jako nenormální. 

Rozdíly mezi kulturami nás mají vzájemně obohacovat. 

My jsme příslušníci západní kultury a povaţujeme se  

za vyspělejší neţ kultury v chudých zemích. 

Je to omyl. 

Za měřítko bereme jen hmotnou kulturu-auta, televizory, počítače. 

Výzkumy dokázaly, ţe chudé národy mají velmi vyspělou duchovní kulturu-obřady, pověsti, tance,…. 

Naše duchovní kultura upadá - neumíme si představit zábavu bez filmu, počítače. 

Základem mezikulturních vztahů je tolerance. 

 

Porozumění mezi kulturami 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co je smutné? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Jak se můţeme i my svým chováním jevit příslušníkovi jiné kultury? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co mají dělat rozdíly mezi kulturami? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Jaké kultury jsme příslušníci?_____________________________________________ 

5. Co si o sobě myslíme?___________________________________________________ 

6. Co se děje s naší duchovní kulturou?________________________________________ 

7. Co je základem mezikulturních vztahů?_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

Masová kultura 

 

Masová kultura je kultura pro velké mnoţství lidí-masy. 

Ovlivňuje jejich chování, zájmy a názory. 

Předpokladem k prosazení masové kultury je, aby všichni lidé měli stejnou módu, poslouchali stejnou 

hudbu, sledovali stejné filmy. 

Na tom se výrazně podílí reklama. 

Nerozvíjí se duchovní schopnosti. 

Mluvíme o konzumní kultuře. 

V masové kultuře se všechno stále mění- všichni se najednou nadchnou pro jednu věc, velmi brzy je omrzí a 

nadchnou se zase pro jinou věc. 

Masovou kulturu lidé přijímají pasivně. 

Masová kultura se snaţí zavděčit všem a zůstává na té nejniţší úrovni. 

 

Masová kultura 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co je masová kultura? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Co je předpokladem k prosazení masové kultury? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co se na tom výrazně podílí? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Co se nerozvíjí? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Jak lidé přijímají masovou kulturu? 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

6. Jakou úroveň má masová kultura? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Potřeba vlastnit 

 

Vlastnictví nám umoţňuje zabezpečovat základní ţivotní potřeby. 

Říkáme, ţe máme potřebu vlastnit. 

Základní lidské potřeby-jídlo, pití, střecha nad hlavou, teplo se uspokojují stále rafinovaněji, rostou nároky. 

Lidská potřeba mít nebývá většinou nikdy plně uspokojena. 

 

Právo na vlastnictví 

Majetek je věc, která nám patří-auto, byt. 

To, ţe nám patří, má smysl teprve tehdy, aţ nám nárok na tuto věc nikdo nezpochybňuje. 

Takové všeobecné uznání se nazývá vlastnictví. 

Vlastnické právo bývá zaručeno zákonem. 

Je to jedno ze základních lidských práv. 

Základ lidské svobody. 

Právo uţívat své vlastnictví, je omezeno poţadavkem-neomezovat práva nikoho jiného. 

 

Typy vlastnictví 

Dispoziční právo na majetek-právo volně s majetkem nakládat-disponovat. 

Individuální vlastnictví-majetek vlastní jeden vlastník. 

Spoluvlastnictví- továrnu vlastní dvě společnosti. 

Podílové spoluvlastnictví-podíly jednotlivých vlastníků jsou přesně určeny. 

Bezpodílové vlastnictví- rodinný majetek patří oběma manţelům společně. 

Osobní vlastnictví- majetek patří jednomu člověku. 

Rodinný majetek- vlastní všichni členové rodiny dohromady. 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Potřeba vlastnit 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co nám umoţňuje vlastnictví? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Co jsou základní lidské potřeby? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je majetek? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Co je vlastnictví? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Co je základ lidské svobody? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Napiš všechny typy vlastnictví a stručně je charakterizuj. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Kdo můţe být vlastníkem 

 

Podnikové, firemní vlastnictví-majetek jednotlivých podniků. 

Obecní vlastnictví-majetek obce-škola, budova obecního úřadu. 

Státní vlastnictví-majetek státu-přírodní rezervace, některé významné kulturní památky. 

 

Druhy majetku: 

Nemovitý majetek- nedá se s ním hýbat- budovy. 
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Movitý majetek- nehmotná povaha-právo na uvedení filmu. 

 

Peníze: 

Peníze nám pomáhají uspokojovat naše potřeby nepřímo. 

Slouţí jako prostředek směny- směňujeme je za statky nebo sluţby. 

My nakupujeme, druhá strana prodává. 

Peníze jsou prostředkem pro vyjádření ceny. 

Slouţí jako platidlo - vyrovnávají se jimi dluhy a úroky. 

Uchovávají bohatství - jsou zdrojem úspor. 

Plní funkci oběţiva - peníze neustále obíhají mezi nakupujícím a prodávajícím. 

 

Kdo můţe být vlastníkem 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Napiš tři druhy vlastnictví a stručně je definuj. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Jak dělíme majetek. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Kaţdý druh majetku definuj. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. K čemu slouţí peníze? Uveď čtyři funkce. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

Práce-zdroj bohatství 

 

Základním zdrojem našeho majetku je práce, rozum a dovednosti. 

Jak získat peníze? 

Většina lidí pracuje v zaměstnání. 

Jsou zaměstnanci. 

Od svého zaměstnavatele dostávají mzdu nebo plat. 

Podnikatelé se snaţí o zisk. 

Úrok je peněţní odměna, kterou nám vyplácí banka nebo spořitelna. 

Dar. 

Dědictví. 

Výhra. 

 

Jak lze získat peníze 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co je zdrojem našeho majetku? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Kde pracuje většina lidí? 

__________________________________________________________________________ 

3. Jak se jim říká? 

__________________________________________________________________________ 

4. Co dostávají od svého zaměstnavatele? 

__________________________________________________________________________ 

5. O co se snaţí podnikatelé? 

__________________________________________________________________________ 

6. Co je úrok? 

__________________________________________________________________________ 
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Datum:    

Rozpočet 

 

Příjem- mnoţství peněz, které vyděláme. 

Výdaj- mnoţství peněz, které utratíme 

Vyrovnaný rozpočet-  příjmy a výdaje jsou v rovnováze. 

Příklad měsíčního rozpočtu ţáka 6. třídy: 

 

Kapesné od rodičů- 200,- Časopis- 60,- 

Přilepšení od babičky- 100,- Dárek pro maminku- 180,- 

Od táty za umývání auta- 50,- Vstupné do kina- 100,- 

Celkové příjmy- 350,- Celkové výdaje- 340,- 

 

Rozpočet 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Ze  kterých částí se skládá rozpočet? 

__________________________________________________________________________ 

2. Co je příjem? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je výdaj? 

__________________________________________________________________________ 

4. Co je vyrovnaný rozpočet? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Ţivotní úroveň 

 

Hmotné potřeby lze uspokojit dodáním nějaké věci- jídlo, nápoje. 

Duchovní potřeby se uspokojují tím, ţe něco proţíváme, cítíme- láska, vzdělání, hudba. 
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Ţivotní úroveň je ukazatel, který nám pomáhá určit stupeň, v  jakém jsou uspokojovány naše hmotné i 

duchovní potřeby. 

Vysoká ţivotní úroveň ještě není zárukou spokojeného ţivota. 

 

Ţivotní úroveň 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Jak lze uspokojit hmotné potřeby? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Jak lze uspokojit duchovní potřeby? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je ţivotní úroveň? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Je vysoká ţivotní úroveň zárukou spokojeného ţivota? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Bohatství a chudoba 

 

Obyvatelé, kteří nemohou uspokojit své základní potřeby, jsou chudí. 

Majetková nerovnost je zapříčiněna mnoha okolnostmi. 

Máme různé schopnosti. 

Kaţdý neumí dobře hospodařit. 

Někdo ţije nad své moţnosti-moc utrácí. 

Někdo šetří. 

Jistou roli hraje i štěstí. 

Velmi špatné je, kdyţ ve společnosti stoupá počet velmi bohatých lidí na jedné straně a velmi chudobných 

na straně druhé. 

Ţivotní minimum je částka, která sotva stačí k pokrytí základních ţivotních potřeb. 
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Bohatství a chudoba 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Kteří obyvatelé jsou chudobní? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Uveď pět moţností, jimiţ je zapříčiněna lidská nerovnost? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co je velmi špatným ukazatelem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Co je ţivotní minimum? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Co máme společného 

 

Slovo společnost má více významů. 

Vţdy se ale jedná o nějaké společenství lidí. 

Je zaloţená na vztazích mezi lidmi. 

Nějací lidé jsou spolu. 

Ve společnosti jsou lidé navzájem nějak spojeni. 

Někteří lidé se chovají nespolečensky. 

Straní se lidem nebo nedbají obvyklých pravidel slušnosti, nemají dobré vychování. 

Člověk je tvor společenský, ţije ve společnosti. 

Je to pro něj přirozené, příjemné. 
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Co máme společného 

/Otázky a úkoly/ 

1. Co je společnost? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Na čem je zaloţena? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Jak se chovají někteří lidé? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Jaký je člověk tvor? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Lidská osamělost 

 

Od narození osamocený člověk by se nemohl rozvinout v lidskou bytost. 

Nevyvinula by se u něho schopnost řeči. 

Výrazně by zakrnělo i jeho myšlení. 

Nebyl by schopen normálních lidských citů - lásky, něhy, soucitu s druhými lidmi. 

Svou duší by zůstal na úrovni zvířete. 

Velmi častá je částečná osamocenost – izolace-způsobena nepřítomností blízkých lidí nebo jejich 

nedostatečnou péčí. 

I děti trpí v dnešní uspěchané době nedostatečnou péčí v rodině. 

O takových dětech říkáme, ţe jim chybí citové zázemí. 

Děti by neměly své pocity osamocení v sobě ukrývat, měly by si promluvit s někým dospělým. 

Můţe to být učitel, výchovný poradce, lékař, Linka bezpečí. 

 

Lidská osamělost 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Co by se stalo s člověkem, který by byl od narození osamocený? 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Kterých lidských citů by nebyl schopen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Co znamená izolace? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. O jakých dětech říkáme, ţe jim chybí citové zázemí? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Kam se mohou obrátit? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum:    

Mezi lidmi, nebo do společnosti? 

 

Kdyţ se lidé dostanou do nějakého kontaktu, vznikají mezilidské vztahy. 

Jsou to vztahy mezi manţeli, rodiči a dětmi. 

Některé vztahy mezi lidmi jsou pevné a trvalé-mezi manţeli, sourozenci. 

Říkáme jim společenské vazby. 

Jiné vztahy vznikají jen náhodou a dočasně. 

Spolucestující v autobuse, publikum na koncertě. 

Nejčastější jsou vztahy dvoustranné. 

Vystupují zde dvojice lidí. 

Pro stálejší dvojici se uţívá označení pár. 

Poměrně trvalé jsou i vztahy zaloţené na přirozené autoritě, obdivu či uznání. 
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Mezi lidmi, nebo do společnosti? 

/Otázky a úkoly/ 

 

1. Kdy vznikají mezilidské vztahy? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Které vztahy jsou pevné trvalé? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Jak jim říkáme? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Jaké vztahy vznikají náhodně? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Jaký výraz se pouţívá pro stálejší dvojici? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


