
Občanská výchova 7.B – učivo na období od 30. 3 do 3. 4. 2020 – splněné úkoly – zápis a odpovědi – 

úkol č. 2 pošlete do 3.4. na: vojcakovas@skolazh nebo pomocí messengeru 

ČR – stát, ve kterém žiji - učebnice str. 25 - 26 

Pracuj podle zadání: 

1. Podívej se na následující video: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statni-vyznamenani-prazsky-hrad-

milos-zeman-oslavy-28-rijen.A191028_144352_domaci_knn 

2. Odpověz na otázky - nepřepisuj je, piš do sešitu, nadepiš datum a nadpis opakování: 

a) Co jsi shlédnul/a? 

b) Kdy se tato událost koná? 

c) Kde se tato událost koná? 

d) Co předává a uděluje prezident ČR? 

e) Za co lidem tato ocenění udělují? 

f) Popřemýšlej…komu bys udělil/a ocenění? Za co a proč? 

g) Na *) víš, co znamená udělení medaile in memoriam? 

Toto jsou fotografie řádů a medailí. Řády se propůjčují – po smrti se musí vrátit zpět, jsou majetkem ČR. 

Medaile se udělují, ty zůstávají rodině i po smrti oceněného.  

 

Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_vyznamen%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

Ve zdroji najdeš také spoustu informací o jednotlivých vyznamenáních. 

3. Podívej se na následující tabulku. Jsou v ní uvedena ministerstva a to, o co se starají. Vytvoř 

správné dvojice. Např: 2a, 3c… - do sešitu, pod odpovědi z úkolu č.2 

 

Řád bílého lva s řetezem 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka 

Medaile za hrdinství 

Medaile za zásluhy 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statni-vyznamenani-prazsky-hrad-milos-zeman-oslavy-28-rijen.A191028_144352_domaci_knn
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statni-vyznamenani-prazsky-hrad-milos-zeman-oslavy-28-rijen.A191028_144352_domaci_knn
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_vyznamen%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


1. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj – 

starost o … 

a) finance - vedení obce, města, starost o bydlení, počty bytů a 

nebytových prostor, územní plánování, stavebního řádu 

2. Ministerstvo 

životního 

prostředí 

b) zabezpečování obrany České republiky, řídí Armádu ČR, 

navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě ČR, 

povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti, 

organizuje součinnost s armádami jiných států 

3. Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

c) pro: ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a 

ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, 

ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, životní 

prostředí, myslivost, rybářství a lesní hospodářství 

4. Ministerstvo 

vnitra 

d) veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, 

hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, veřejné sbírky, 

zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní doklady, povolování 

pobytu cizinců… 

5. Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

e) řídí zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější 

ekonomické vztahy. Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje 

vztahy České republiky k ostatním státům 

6. Ministerstvo 

obrany 

f) kultura, památky, církev, literatura, rozhlas, televize… 

7. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

g) průmysl, obchod, úprava a zušlechťování ropy a zemního plynu, 

tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud, hutnictví, strojírenství, 

elektrotechniku a elektroniku… 

8. Ministerstvo 

zdravotnictví 

h) rybolov, chov dobytka, pěstování plodin, pastviny, pole, 

myslivost, lesy 

9. Ministerstvo 

spravedlnosti 

ch) právo, ochrana lidských práv, vězeňství, soudy 

10.  Ministerstvo 

školství 

i) předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy 

a vysoké školy, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 

reprezentaci 

11.  Ministerstvo 

zemědělství 
j) pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a 

rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za 

práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, 

nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní 

podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o 

rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc… 
12.  Ministerstvo 

dopravy 

k) automobilová, železniční, letecká doprava, správa silnic, mostů… 

13.  Ministerstvo 

kultury 

 

l) ochrana veřejného zdraví, zdravotnická zařízení, zacházení s 

návykovými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání 

přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů 

přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 

techniky pro prevenci, léčení lidí, zdravotní pojištění 

 
 



4. Tvým úkolem z minulého týdne bylo: 

a) Zamysli se…proč má spravedlnost na obrázku zavázané oči, v ruce váhy a meč? Budeme si o tom 

vykládat… 

b) Zamysli se…koho potkáme u soudu? Co je talár? Co znamená, že se někdo může odvolat? A kde je 

nejbližší soud? 

Víš? 

a) Spravedlnost nesmí být nikým ovlivněná – proto ty oči, aby neviděla, koho soudí a meč – 

rozhodnutí, rozseknutí případu, vinen či nevinen. 

b) Talár – oděv soudce, odvolat se – může po vyhlášení rozsudku k soudu jinému, vyššímu a nejbližší 

soud je přece Okresní soud v Jeseníku. 

Podívej se na:  

Okresní soud 

https://en.mapy.cz/zakladni?x=17.2036117&y=50.2258573&z=17&pano=1&source=firm&id=348558&pid=62052828

&yaw=0.697&fov=1.570&pitch=-0.287  

 

 

Jednací síň, zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou

dy_v_%C4%8Cesku#/media/Soub

or:Soudni_sin.jpg 

 

Zdroj: 

https://www.google.com/search?q=soudn

%C3%AD+s%C3%AD%C5%88&tbm=isch&hl

=cs&rlz=1C1GCEU_enCZ870CZ870&hl    

https://www.mediacreator.cz/mc/index.ph

p=cs&ved=2ahUKEwidt8WYjbjoAhUHDewK

HcL0AC4QBXoECAEQKQ&biw=1349&bih=6

57#imgrc=Jmsw6frFjpxj2M 

 

https://en.mapy.cz/zakladni?x=17.2036117&y=50.2258573&z=17&pano=1&source=firm&id=348558&pid=62052828&yaw=0.697&fov=1.570&pitch=-0.287
https://en.mapy.cz/zakladni?x=17.2036117&y=50.2258573&z=17&pano=1&source=firm&id=348558&pid=62052828&yaw=0.697&fov=1.570&pitch=-0.287
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku#/media/Soubor:Soudni_sin.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku#/media/Soubor:Soudni_sin.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku#/media/Soubor:Soudni_sin.jpg
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php


5. Příští týden se zaměříme na prezidenty v naší historii a pokusíš se vymyslet vlastní ministerstvo. 

 

 

Zdroj: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


