
Občanská výchova 7. ročník 

výuka na 20. 4. do 24. 4. 2020 

Milí žáci, 

tentokrát se budeme věnovat lidem, kteří žijí v našem státě, jsou občany ČR, mají zde trvalé bydliště, ale 

mají jinou národnost, než českou. Povíme si, čím se liší a které národnostní menšiny v České republice žijí. 

1. Nejprve malé opáčko…aneb historie není nikdy dost… 

a) Odpovědi si zapiš do sešitu zezadu - nadepiš si opáčko a odpověz. 

b) Prohlédni si následující vypracovaný úkol. Je to správně? Opět si napiš zezadu do sešitu. 

 

2. Nyní si přečtěte úryvek příběhu…naleznete jej i v učebnici na str. 27. Odpovězte si na otázku. 

  



3. Kdybychom byli ve škole, mluvili bychom v této chvíli o předsudku a rasismu. Zkuste popřemýšlet, 

jak byste mi odpověděli, kdybych se váz zeptala, co tato dvě slova znamenají…a taky bychom si 

uváděli příklady. 

 

4. Přečtěte si text v učebnici na str. 27 – národnostní menšiny a národnostní menšiny v ČR. 

 

5. Nyní jste si připomněli nebo zjistili, co mají lidé společného, které nejpočetnější národnostní 

menšiny v ČR žijí, co musí dodržovat a také to, kdo je členem národnostní menšiny. 

 

6. Otevřete si sešit, napište a nakreslete si do něj následující: 

 

Národnostní menšiny 

národ – lidé, žijící ve státě, jsou národnostní většinou /majoritou/, v ČR = Češi 

národnostní menšina – občané státu, mající jinou národnost /minorita/, v ČR = Slováci, Poláci, 

Romové, Němci, Vietnamci… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni občané v ČR mají stejná práva a povinnosti, která jsou uvedena v Ústavě ČR a ostatních zákonech. 

Ústava ČR je nejvyšší zákon. 

7. Pod zápis vypracuj odpovědi na otázky, které najdeš na str. 27 dole u sovy s označením 3. 

Otázky neopisuj, piš pouze odpovědi. 

8. Přečti si text na str. 28 a 29. 

9. Do sešitu si vypiš jednotlivé národnostní menšiny. U každé z nich si napiš něco, co tě u této 

nár.menšiny zaujalo nebo proč žijí v ČR. 

10. Vypracuj do sešitu – zvol variantu a) nebo b): 

a) Odpověz -Co je podle tebe příčinou toho, že se lidé jednotlivých ras nesnáší? Znáš příklad 

rasové nebo národnostní nesnášenlivosti, z okolí? 

b) Vyhledej na internetu situaci, kdy došlo k rasové či národnostní nesnášenlivosti a do sešitu 

stručně zaznamenej, co a proč se stalo. Uveď i zdroj, ať se přesvědčím o věrohodnosti. Nestačí 

novinky.cz!!!            Vše vyfoť a pošli do 20.4. vojcakovas@skolazh.cz 

! rasová nesnášenlivost: rasa – europoidní = běloši, negroidní = černoši, mongoloidní = asiati, indiáni 

eskymáci a národnostní nesnášenlivost – národnost – a to už víme  

Češi – národ, národnostní většina 
Poláci 

Romové Slováci 

Vietnamci 

národnostní menšina 


