
Občanská výchova 7.B 

výuka v období od 4. 5. do 8. 5. 2020 

 

Milí žáci, 

prošli jsme tématem národ, národnost, národnostní menšina a vlastenectví. Mnozí jste poslali úkoly, někteří 

jen částečně splněné – pozor, musíte si přečíst celé zadání, no a někteří mi neposlali nic. Připomínám, že 

vaše práce vstupuje do celkového hodnocení! 

Tento týden si zopakujeme minulou látku prostřednictvím krátkého testu a podíváme se na novou látku, a 

tou jsou práva člověka a občana, boj o ně. No a taky si něco povíme o předsudcích. 

1. Vyplňte test: https://docs.google.com/forms/d/1RVxL0-poScZH_2x2oJlTWGZlY4lnlnWHyRWuYG9OgrY/edit 

2. Přečtěte si následující úryvek: 

 

3. Otevřete si sešit. Napište si datum a nadpis O lidských právech. Pod nadpis napište, co chtěl Jan 

Masaryk v úryvku říct: Jak byste to řekli vlastními slovy – napište. 

 

…a kdo byl Jan Masaryk? Víte to? 

Jan Masaryk, také Jan Garrigue Masaryk, byl syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a 

jeden z nejvýznačnějších československých diplomatů první poloviny 20. století. Byl mimo jiné 

velvyslancem v Londýně (1925–1938), ministrem zahraničí Benešovy exilové vlády a nakonec taktéž 

ministrem zahraničí ve vládě Klementa Gottwalda. /https://zivotopis.osobnosti.cz/jan-masaryk.php/ 

4. Do sešitu si napiš slovo PRÁVO a slovo POVINNOST. Ke každému slovu napiš, co to znamená a 

uveď alespoň 3 příklady. 

5. Přečti si tento text: 

V dějepise jste si vykládali o zákonech v Athénách, vzpomenete si? Nic nikam nepište, jen vzpomínejte 

https://docs.google.com/forms/d/1RVxL0-poScZH_2x2oJlTWGZlY4lnlnWHyRWuYG9OgrY/edit


… a na tyto informace si také jistě vzpomenete 

 

6. Do sešitu si zapište odpovědi na otázky, které nebudete opisovat: 

a) Proč jsou ve společnosti důležitá pravidla? 

b) Co patří mezi základní lidské potřeby? 

c) Proč byla ustanovena základní lidská práva? 

d) K čemu došlo během Velké francouzské revoluce? 

e) Co bylo prohlášeno v Deklaraci? 

f) Vyjmenuj zásady demokracie.  

 

7. Shlédni videosnímek – Byl jednou jeden člověk 

https://www.youtube.com/watch?v=WE9t0IdoOtQ 

 

 

Vše, co jste si zapsali do sešitu vyfoťte a pošlete  

do 8. 5. 2020 

na: vojcakovas@skolazh.cz nebo na messenger. 

 

Zdroj: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 

Deklarace znamená prohlášení. Když někdo 

deklaruje, tak něco prohlašuje. 

https://www.youtube.com/watch?v=WE9t0IdoOtQ
mailto:vojcakovas@skolazh.cz

