
Občanská výchova 7. B 

termín: od 6. 4. – 10. 4. 2020  

Milí žáci, 

Tento týden si budeme povídat o prezidentech v české historii a vašim úkolem bude vytvořit vlastní 

ministerstvo. 

Nejprve vám připomínám, že když mi budete psát e-mail, nezapomeňte do předmětu napsat, zda se jedná o 

Př, Vz či Ov, do textu oslovení a to, co mi chcete říct, poslat…no a na závěr pozdrav a podpis. Chápejte, že 

když je mailová adresa např. vilaAmalka@seznam.cz, nemohu vědět, kdo mi úkol posílá. O zásadách 

společenského chování jsme hovořili a psaní zprávy mezi zásady také patří. 

Kontrola minulého úkolu: 

- Pan prezident uděluje medaile a státní vyznamenání osobnostem, které pro společnost něco 

významného vykonali, zasloužili se o pomoc a záchranu lidského života a další zásluhy pro 

jednotlivce či společnost. 

- Státní vyznamenání se udělují ku příležitosti státního svátku, a to většinou 28.10. nebo také 1.1. 

- Slavnostní ceremoniál se koná ve Vladislavském sále na Pražském hradě. 

- Dál jste se měli zamyslet nad tím, koho byste ocenili a proč… 

- In memoriam znamená, že je člověk oceněný po své smrti. 

Nové učivo, pracuj podle osnovy: 

1. Práce s učebnicí str. 26 – nalistuj si a přečti si text. 

2. Zopakuj si povinnosti prezidenta. 

 Co tu není uvedeno, je to, že prezident má právo VETA. To znamená, že může zákon, 

který se mu předkládá k podpisu vrátit zpět k přepracování. 

3. Prohlédni si – připomeň si, jak vypadá vlajka prezidenta republiky 

 řekni si – čím je vlajka tvořena, 

 vzpomeň si, co je trikolora,  

 připomeň si heslo: pravda vítězi, 

 vzpomeň si, co jsou lipové ratolesti a proč zrovna lipové, 

 a taky, že se vlajce prezidenta také říká standarta prezidenta ČR? 

 a víš, že je tato vlajka ručně vyšívaná – vyšívaly švadlenky 

v Olomouci? 

4. Poslechni si: fanfára prezidenta ČR: 

https://www.youtube.com/watch?v=ek6O9kjycGk 

 věděli byste, kdy se hraje? 

5. Podívej se na přehled prezidentů v české historii:  

a) https://www.euro.cz/politika/seznam-prezidenti-ceska-ceskoslovenska-1381946 

b) https://www.youtube.com/watch?v=qdJgHhyeZK0 

6. Odpověz na otázky, pracuj s textem v uč. str. 26 – odpovědi napiš do sešitu, vyfoť, pošli. 

    a) Který prezident ve výčtu prezidentů schází? 

    b) Který prezident je v české historii první? 

    c) Který prezident byl ve své funkci dvakrát? 

    d) Který prezident se stal prezidentem po 2. světové válce? 

    e) Který prezident byl ve své funkci nejdéle? 

na *) proč zde není prezident za období 1939 – 1945? 
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7. Vypracuj na formát A4 návrh vlastního ministerstva. Co musí obsahovat? 

 Název tvého ministerstva. 

 Čím se bude zabývat a proč?  5 bodů   

 Můžeš doplnit obrázkem, logem… 

Informace a zajímavosti o standartě prezidenta republiky – doporučuji se podívat: 

http://www.mujstat.cz/prezidentska_standarta_cr.aspx 

 

Odpovědi na otázky a návrh ministerstva pošli na: vojcakovas@skolazh.cz nebo na messenger /Šárka 

Vojčáková/ do 10. 4. 2020  

 

 

 

 

zdroj: 

http://www.mujstat.cz/prezidentska_standarta_cr.aspx 

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

http://www.mujstat.cz/prezidentska_standarta_cr.aspx
mailto:vojcakovas@skolazh.cz
http://www.mujstat.cz/prezidentska_standarta_cr.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

