
Občanská výchova 8. ročník 

výuka v období 11. 5. – 15. 5. 2020 

 Milí žáci, 

máme tu další týden a sním i nové téma – Ústava ČR. Mnozí už víte, že 

je to dokument, který je nejvyšším zákonem v naší zemi. Rozhodně 

bych od vás slyšela i další informace, jsem o tom přesvědčena! Vy, kteří 

si teď myslíte, že nevíte nic, se brzy přesvědčíte, že tomu tak není! 

1. Stále je k dispozici online test – uzavírat ho budu ve středu, 13. 5. 

https://docs.google.com/forms/d/1tUQrCk1mtNlaneLBxXRb1_gXXp6dNfjmcsv52QnXxDI/edit 

2. Práce s učebnicí – téma naleznete na str. 65 – 68. 

 podívejte se, co nás čeká, prohlédněte si obrázky, 

 nyní již vidíte, že spoustu informací již máte, víte, slyšeli jste…, 

 

3. Vezměte si sešit, napište datum a nadpis učiva. Postupujte podle následujících pokynů: 

 

a) Přečtěte si žlutý rámeček na str. 65 /preambule Ústavy ČR/ 

 víte, co je Preambule? 

 vyhledejte ve vámi dostupných zdrojích význam slova Preambule? 

 vysvětlení si zapiš do sešitu. 

 

b) Přečtěte si, jaké má Ústava funkce 

 jak byste vlastními slovy vyjádřili slova: právní, politické, kulturní?  

 zapište do sešitu. 

 

c) Co je Ústava ČR? 

 nastuduj, zapiš si – nezapomeň i na datum jejího vzniku. 

 přečti si informace u písmenka Z. 

 

d) Co obsahuje ústava ČR? 

 vypiš, z čeho se skládá a co je v ní obsaženo, 

 vyjmenuj její části, ty se nazývají hlavy a stručně uveď, co obsahují, 

 u jednotlivých hlav jsou také zajímavosti /písmeno Z/, přečti si je. 

 

e) Listinu základních práv a svobod už nestuduj, tu probereme zvlášť! 

 

4. Zhlédněte krátký snímek – 100 let československé Ústavy 

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13705 

https://docs.google.com/forms/d/1tUQrCk1mtNlaneLBxXRb1_gXXp6dNfjmcsv52QnXxDI/edit
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13705


5. Podívejte se na celé znění Ústavy ČR: http://zakony.centrum.cz/ustava-ceske-republiky/ 

6. I takto lze zpracovat Ústavu ČR – rap verze: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNmynCN34i8 

 

Ofocený zápis mi pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz, nebo na messenger, 

a to do 15. 5. 2020 

 

 

Mějte se dobře!!!                                                                                       Šárka Vojčáková 
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