
Občanská výchova 8. ročník 

                         výuka v období od 27. 4. – 1. 5. 2020 

 

Milí žáci, 

Minulou hodinu jsme si vysvětlili, co znamená občan, občanství a národnost. Také už víme, 

jak se stane člověk občanem ČR a jak může občanem ČR přestat být. Víte, že občanský 

průkaz a cestovní pas jsou úředním dokladem státního občanství, čili průkazem totožnosti. 

Dnes si povíme, co znamená být občanem ČR a jaké má člověk povinnosti a práva. 

Pracuj podle zadání: 

1. Doplň text /výběr slov pod textem/ a zapiš si do sešitu.  

Být občanem ČR znamená mít vůči ………………… určitá…………………… 

a  také ……………………., uvedené v …………………………. ČR, …………………… 

základních ………………… a …………………… a Zákoně o ……………….. občanství. 

/zemi, státu, pravidla, práva, zákony, povinnosti, zákoně, Ústavě, deklaraci, Listině, 

Programu, lidských, práv, nesvobod, svobod, mezinárodním, státním/ 

2. Proveď kontrolu správnosti – učebnice str. 63. 

3. Do sešitu si nakresli /narýsuj/ následující – T graf a doplň do sloupce práva a 

povinnost občana ČR, podle textu v učebnici na str. 63 – 64. 

 práva                   povinnosti 

 

 

 

 

 

4. Vypracujte – písemně do sešitu – úkoly se nachází na str. 64: 

 

a)  

 
 

 

 



 

b)  

 

 

 

5. Vše vyfoťte a pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz nebo na messenger,  

a to do 1. 5. 2020 

  

                        …a jak je to s tím rodným číslem? 

 

755213/1234   rok narození 1975           750213/1234 

75 13/1234   :        75 13/1234 52 měsíc narození únor 02

! u ženského pohlaví se k měsíci narození připočítává 

číslo 50 a u muže ne… 

např.únor – žena: 02 + 50 = 52, muž: 02 + 0 = 02 

     květen – žena: 05 + 50 = 52, muž: 05 + 0 = 05 

   listopad – žena: 11 + 50 = 61, muž: 11 + 0 = 11 

        říjen – žena: 10 + 50 = 60, muž: 10 + 0 = 10 

755213/1234        den narození          750213/1234 

755213/1234  specifické číslo jednotlivce   750213/1234 

Stačí, když si budete pamatovat čtyřčíslí za lomítkem, protože ostatní údaje už si teď umíte odvodit  

mailto:vojcakovas@skolazh.cz

