
Občanská výchova 8. A, B /úkol na období od 30.3 do 3.4..2020/ 

Pracuj podle zadání: učivo – Politické strany, uč.str. 61 

1. Ústně splň následující úkol /učebnice str. 61/ 

 

2. Přečti si text Politické strany na str. 61. 

3. Zkus vysvětlit vlastními slovy slovo politika. 

4. Zápis do sešitu. Tam, kde jsou … doplníš text. 

Politika – tady napíšeš své vyjádření. 

Politická strana je … 

Politický program - … 

Kandidovat znamená … 

Demokratické zřízení státu umožňuje … 

Předvolební kampaň je … 

Vládní koalice vznikne, když … 

V opozici stojí strany, které … 

Už víme, že pokud politická strana dostala méně než 5% z celkového počtu hlasů, nedostane se do 

parlamentu a taková strana se nemůže podílet na řízení státu. 

5. Pozorně sis přečetl/a text v učebnici. Písemně – do sešitu pod zápis, odpověz na otázky, nepřepisuj 

je: 

a) Proč nebyly v letech 1948 – 1989 v naší republice demokratické volby? 

b) Mohli si voliči v tomto období vybrat z volebních lístků různých politických stran? 

c) Která politická strana figurovala na volebním lístku? 

d) Byla účast voličů ve volbách povinná? 

6. Na formát A4 vypracuj návrh politické strany podle následujících pokynů: 

➢ název, 

➢ logo – obrázek, piktogram – viz.úkol u č.1 

➢ heslo, vystihující tvou politickou stranu, 

➢ program tvé politické strany – zhruba 5 bodů, o co bys usiloval/a, co bys chtěl/a změnit – 

pozor, musí to být reálné, nevymýšlej to, co nejde splnit – podívej se na příklady: 

na internetu je spousta volebních programů, můžeš se inspirovat. 

Plakát by měl být barevný, písmo čitelné, bez chyb. Měl by upoutat – 

jak obsahem, tak vzhledem. Zamysli se, co by teď ČR potřebovala. 

Politické strany zastupují občany, ne samy sebe. 

Nemohu vám napovědět, protože to by bylo to, co chci já a ne vy. 

Nezapomeňte tento úkol brát vážně. Máte již dostatečný přehled na to, 

abyste vše zvládli. Můžete se zaměřit na jednu oblast např. na 

zdravotnictví, školství, podporu regionů, průmysl, zemědělství, 

ochranu a obranu státu, ekologii, sociální oblast – pomoc lidem, 

dopravu…Můžete si ale z každé oblasti vybírat. 

foto: zápis, odpovědi a návrh pol.strany pošli na: 

vojcakovas@skolazh nebo pomocí messengeru do 3.4.2020, hodnotím známkou. 



 

Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/12647657/ 
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