
Občanská výchova 8. ročník 

                          příprava na výuku  - období od 20. 04. – 24. 04. 2020 

 téma: Já – občan. Občanství. 

Milí žáci, 

dnes a příště nás čeká téma občan, občanství – jeho vznik a zánik, 

základní povinnosti občana ČR a jeho práva. Povíme si o průkazech totožnosti – typy, kdy a kde o ně 

požádat. Také jistě víte, co je rodné číslo. Jistě také víte, že je rodné číslo tvořeno datem vašeho narození a 

čtyřčíslím za lomítkem. Víte ale, že se z rodného čísla dá poznat, zda jde o muže či ženu? Příští hodinu se to 

dozvíte.Také vám ukáži formulář, který se vypisuje při žádosti o vydání občanského průkazu. Tak, toto je 

stručný obsah toho, co nás dále čeká… 

Pracujte podle následujících pokynů. Nakonec ofoťte zápis a pošlete jej do 24. 4. 2020 na: 

vojcakovas@skolazh.cz nebo prostřednictvím messengeru /Šárka Vojčáková/. 

1. Otevři si sešit a napiš si do něj datum a nadpis: Občan, občanství. 

Pod nadpis, zkraje si napiš slovo občan a k němu alespoň pět údajů – co tě napadne, když se řekne 

občan. 

2. Podívej se na: Člověk je tvor společenský 

https://www.youtube.com/watch?v=WjxupTd_hcQ&list=PLCSKgTbjU4DZ9jR9oJMj-JRImPGEq81nR 

3. Po zhlédnutí snímku budete pracovat s učebnicí na str. 62 – 63. Otevřete si ji a přečtěte si text, 

prohlédněte si obrázky. Na str. 63 jsou fotografie 4 osobností, které z našeho státu emigrovali. Jistě 

znáte význam tohoto slova, připomeňte si jej. Dokázali byste říci, jak se tři muži a jedna žena 

jmenovali? A čemu se věnovali, co dělali, co uměli či umí? Zkuste se zeptat rodičů, pokud si 

nebudete s jejich jmény vědět rady… 

       

K občanům, kteří opustili naši vlast a proč se ještě vrátíme.  

4. Nyní se podívejte na výklad pana učitele k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=5HTGXSrlTo0 

5. Bylo ve výkladu něco nového? Dozvěděli jste se více z učebnice? Zapamatovali jste si lépe 

informace z učebnice nebo z výkladu? A vzpomenete si, když jsme si říkali o stylech učení? 

Připomínám, že je někdo typ sluchový, někdo zrakový a někdo pohybový…no a někdo potřebuje 

kombinaci stylů. 

6. Do sešitu si napíšete následující, nadpis už máme: 

občan – člověk, který patří do určitého státu = příslušník 

příslušnost k určitému státu = státní občanství 

ústřední doklad = průkaz totožnosti, v ČR: občanský průkaz /OP/, cestovní pas, osvědčení o státním 

občanství 

OP vydává příslušný úřad /u nás MěÚ v Jeseníku/, občanu, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na 

území ČR. OP mohou zajistit i rodiče osobám mladším 15 let. 

https://www.youtube.com/watch?v=WjxupTd_hcQ&list=PLCSKgTbjU4DZ9jR9oJMj-JRImPGEq81nR
https://www.youtube.com/watch?v=5HTGXSrlTo0


občanem ČR se stáváme: narozením, udělením st.občanství ČR – cizinec, určité podmínky 

občanem ČR přestáváme být: smrtí, prohlášením, nabytím cizího státního občanství 

! státní příslušnost – patřím do určitého státu, čili ČR, Česko, Česká republika 

! národnost – patřím do určitého národu, čili česká, slovenská, polská  

7. Vzor OP: 

     

     

 

8. Podmínky pro vydání cestovního pasu zde: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-

642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 

 

9. Prohlédněte si formulář žádosti o vydání občanského průkazu: 

 

 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D


zdroje: 

https://pixabay.com/illustrations/social-media-crowd-human-3694929/ 

https://www.nova-ves.cz/obcansky-prukaz/ 

https://www.finance.cz/zpravy/finance/30121-nova-obcanka-rychle-a-bez-problemu/ 

https://www.sagit.cz/info/uztxtzmeny.asp 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nrugixha4rwfuzq 
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