
Občanská výchova 7. ročník  

                                             výuka na období od 25. 5. do 29. 5. 2020  

 

Milí kluci a milé holky, 

minulý týden jste zhlédli příběh chlapce, který žije ve velmi skromných podmínkách. Vaším úkolem bylo 

vyjádřit se k jeho situaci – jak to vidíte vy.  

Tentokrát se dozvíte, kde se domáhat lidských práv a jaké jsou postihy za jejich porušování. 

1. Začneme tím, kdo je kamarád. Vstupte zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5047 

 a odpovězte. Obrázek, který se objeví, mi vyfoťte a pošlete – třeba i na messenger. 

2. Otevřete si učebnici na str. 34 a přečtěte si text – Kde všude se můžete domáhat lidských práv.  

3. Zřejmě jste se poprvé setkali se slovem ombudsman – 

veřejný ochránce lidských práv. Zde je více informací: 

https://www.ochrance.cz/ 

4. … a víte, že se ombudsman věnuje i dětem a mladým 

lidem? Na stránkách https://deti.ochrance.cz/ se dozvíte více. 

5. Práce se sešitem: 

a) napište si datum a nadpis: Ochrana lidských práv /LP/, postihy za 

jejich porušování, 

b) napište si: ochrana LP – soudy, hromadné sdělovací prostředky, ombudsman – veřejný ochránce 

LP 

                 a uveďte si 3 informace – co ombudsman dělá, to najdete na jeho webu 

c) napište si: ombudsman pro děti – a vyhledejte, jak se na něj můžete obrátit, jakými způsoby -  

najdete na webu 

6. Přečtěte si text Postihy za porušování LP – učebnice str. 35 

7. Do sešitu odpovězte na následující otázky – ty neopisujte, pište pouze odpovědi: 

a) Jak se nazývá jednání, kdy člověk porušuje lidská práva a úmyslně ubližuje druhým? 

b) Co se děje s člověkem, který spáchá trestný čin? 

c) Kdo stanoví výši trestu za určitý trestný čin? 

d) Čím mohou být potrestáni děti a mladiství? 

e) Od čeho se odvíjí postih za spáchání trestného činu? 

f) Do kolika let není dítě za své činy trestně odpovědné  a škodu hradí rodiče? 

g) V kolika letech není dítě trestně odpovědné, ale může mu být nařízena ústavní nebo ochranná 

výchova? 

h) Od kolika let je člověk mladistvý, je za svůj čin trestně odpovědný a může být odsouzen k vězení 

nebo má nařízenou ústavní či ochrannou výchovu? 

i) Od kolika let je člověk dospělý je za svůj čin trestně odpovědný a může být odsouzen k vězení? 

Do jaké skupiny patříte vy? 

Kluci a holky, věřím, že jste splnili vše, co jsem vám tentokrát přichystala. Zápis a odpovědi na 

otázky mi pošlete s úkolem, který dostanete příští týden – pak to vše zkontroluji. Svou práci 

neodkládejte, protože pak se hromadí…a už víte, co to znamená… 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/vectors/blond-chlapec-obli%C4%8Dej-hlava-31103/ 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/casti-lidskeho-tela/lidsketelo5.ht 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5047
https://www.ochrance.cz/
https://deti.ochrance.cz/

