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Použité značk y
Moje rodina –.
můj domov

doplň, vypiš, .
uprav text

Člověk mezi lidmi

práce s textem – .
rozbor textu, .
zpracování informací

Naše škola

Poznejme svá práva
Jednotná .
v rozmanitosti

práce se zdroji – .
encyklopedie, .
internet, tisk atp.
praktická činnost
vyhledej ve svém .
okolí

Člověk a kultura

diskutuj, zamysli se, .
spolupracuj se spolužáky

Člověk a majetek

práce s mapou .
nebo atlasem

Člověk a planeta Země

opakování


Opakování
1. Připoměň si, co už umíš z předchozích ročníků. Vyber v každém očíslovaném
řádku z nabídky tří pojmů ten správný a podtrhni ho. Písmeno, kterým je označený, zároveň přepiš do připravené mřížky pod správné číslo. Na závěr se zamysli
nad větou, kterou získáš doplněním tajenky, a diskutuj o ní se spolužáky.
1

2

3

4

5

K A Ž D Ý

7

8

9

10

11

Č L O V Ě K
sousedé a známí
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K rodiče a děti.
2. Každý člen rodiny má podle dohody nějaké A povinnosti B požadavky C nároky.
3. Soužití s ostatními lidmi znesnadňuje Y slušné Z zdvořilé Ž nezdvořilé chování.
4. Pokud udělám něco nesprávného, C zapomenu na to D omluvím se E obviním
1. Rodinu tvoří

I

6

přátelé a kamarádi

někoho jiného.

X obec Ý domov.
6. V České republice žijí Č lidé různých národností D jen Češi Ď jen Češi a Slováci.
7. Pro zdraví lidí jsou důležité K výrobky známé z reklamy L správné hygienické
návyky M návykové látky.
8. Bezplatná Linka bezpečí pro děti má číslo M 800 555 155 N 555 800 155
O 800 155 555.
9. Povinné vzdělávání začíná U v jeslích V na základní škole W na vysoké škole.
10. Základní škola trvá Ě devět F pět G třináct let.
11. Školní docházka je J dobrovolná K povinná L povinná, ale jen v zimě.
12. Vysokou školu musí studovat CH všichni I všichni muži J lékaři a právníci.
13. Rodičovskou dovolenou mohou využívat E oba rodiče F jen otcové G jen maminky.
14. Při výběru povolání rozhodují hlavně CH úředníci I učitelé J zájmy a schopnosti.
15. Vzájemnou snášenlivost a ohleduplnost označujeme slovem I tolerance J pro
fese K hendikep.
16. Předsudek je M správný názor N předem vytvořený nesprávný názor O postižení.
17. K postiženým se vždy chováme W nevšímavě X nenápadně Ý ohleduplně.
5. Místo, kde žiji se svou rodinou a kde se cítím dobře, je



W

škola

Moje rodina – můj domov
Svůj vlastní pracovní sešit si nejprve podepiš a doplň údaje o své osobě – představ se.

1. Úkoly v tomto pracovním sešitě plní:
mé jméno
mé příjmení
místo mého narození
datum mého narození
adresa mého bydliště
stát, ve kterém jsem se narodil/a
jméno maminky
jméno tatínka
2. Napiš, kde se cítíš doma a proč.



Vy zkoušej si, co už ví š
Zopakuj si, co sám / sama víš o své rodině.

3. Spoj názvy příbuzenských vztahů s jejich popisy. Jeden musíš kromě přiřazení
také správně doplnit.
otec mého tatínka je můj				
dcera maminčiny sestry je moje		

švagr
vnuk/vnučka

sestřin manžel je můj					

tchýně

maminčina matka je tatínkova			

sestřenice

já jsem babiččin /a					

dědeček

4. Jaké zaměstnání mají tvoji rodiče? Pokud to nevíš, zeptej se jich.
tatínek:
maminka:
5. Jaké koníčky mají jednotliví členové vaší rodiny?
tatínek:
maminka:
sourozenci:

dědeček:
babička:
6. Co je hlavním smyslem rodiny?
výchova dětí



7. Vylušti tajenku.
Odpovědi na následující otázky i slova do doplňovačky najdeš ve výkladu v učebnici.

1. Skupina lidí, kteří se narodili a dospívali přibližně ve stejné době.
2. Strom života.
3. Osvojení cizího dítěte (cizím slovem).
4. Dcera strýce a tety je moje…
5. Bratrův nebo sestřin syn je můj…
6. Matčina nebo otcova sestra je moje…
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8. Zakroužkuj správnou možnost.
Na fotografii je rodina
a) úplná,
b) neúplná,
c) rozšířená.
9. Jaké jsou podoby náhradní péče o dítě? Napiš alespoň dvě z nich.
adopce
pěstounská péče
10. Co zachycuje rodokmen a k čemu slouží?
Zachycuje potomky jednoho rodičovského páru.
Slouží k uvědomění si příbuzenských vztahů.



11. Vysvětli pojem generace. Pokud nevíš, použij slovník.
Skupina lidí, kteří se narodili a vyrůstali přibližně ve stejné době a mají podobné
zážitky a názory.
Nebo pouze nové pokolení v rodině – tedy skupina osob mající společného předka.

Nyní tě čeká první samostatný úkol v tomto sešitu. Na jeho zpracování budeš potřebovat víc
různých dovedností a činností. Nejprve si přečti zadání v tabulce a navržený postup práce.
Pak si prohlédni vzor pracovního listu. Teprve potom se pusť do práce.

Můj pr vní úkol
MOJI „PRAPRARODIČE“
Cíl úkolu: Vytvořit rodokmen.
Pomůcky: Fotografie, lepidlo, pastelky, nůžky.
Výsledek: Karta s rodokmenem „praprarodičů“.
Zadání úkolu
Na rozdíl od rodokmenu v učebnici musíš nyní vytvořit rodokmen „opačným
směrem“ – od svých rodičů k prarodičům. Postupuj od maminky nebo od tatínka,
nakresli vazby na jeho rodiče (tvé prarodiče) a poté na jejich rodiče (tvé praprarodiče) a pokračuj tak „hluboko“ do minulosti, jak ti to dovolí zjištěné informace.
Informace o „praprarodičích“ (např. o babiččině mamince) zjisti od prarodičů
nebo od rodičů. Nakonec pro zajímavost uveď, čím se prarodiče a praprarodiče
zabývali (zaměstnání).
Doporučený postup
1. Zvol si, zda budeš „hledat“ prarodiče tatínka, nebo maminky.
2. Zjisti od rodičů nebo prarodičů co nejvíc informací o „praprarodičích“.
3. Do pracovního listu, který si vytvoříš, doplň jména svých předků a přidej životopisné údaje. Pokud je opatříš, nalep si do sešitu fotografie svých prapředků,
případně kopie fotografií.
Hodnocení
Hodnocení proveďte společně. Nejprve vyberte ty z vás, kteří dokázali zjistit informace o nejvzdálenějších prapředcích. Ti pak představí svůj rodokmen před celou
třídou.


Člověk mezi lidmi
Zpracuj myšlenkovou mapu. Do schématu nalep fotografii nebo napiš jméno svého nejlepšího přítele nebo své nejlepší přítelkyně a jeho / její povahové vlastnosti.

1. Doplň myšlenkovou mapu. Jaké vlastnosti má tvůj nejlepší přítel nebo přítelkyně?

Sem napiš
jméno nebo vlep
fotografii.

Vy zkoušej si, co už ví š
2. Doplň neúplné věty. Co vyjadřují slova, která ve větách chybí?
Lukáši, půjčil bys mi

prosím

pravítko?

Paní učitelko,

omlouvám se , že jsem nenapsal/a domácí úkol, zapomněl/a jsem.

Aničko,

děkuji

za krásný dárek. Moc mě potěšil.

3. Vymýšlej textové zprávy na zadaná témata.
Omluva kamarádovi / kamarádce: zapovídal/a ses s jiným kamarádem a zapomněl/a
jsi, že už máš být na setkání s ním.



Blahopřání babičce k narozeninám.

4. Jaké informace musí obsahovat omluvenka z vyučování? Pokud si nejsi jistý/á
poraď se s vyučujícím. Představ si, že jsi rodič, a napiš omluvenku pro svého syna
nebo dceru. Jako důvod uveď nemoc.

5. Kam se dovoláš?
150 Hasiči

156 Městská policie

155 Zdravotnická záchranná služba

112 Tísňová linka

6. Zjisti na internetu nebo v encyklopedii, co znamenají uvedená slova, a stručně
jejich význam popiš.
sledge hokej Sport (převážně) pro zdravotně postižené. Hraje se na ledě na sáňkách, které mají místo skluznic nože. Hráč má 2 hokejky, jimiž se odráží a snaží se
zároveň dopravit puk do soupeřovy branky.
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paralympiáda Sportovní hry pro sportovce se zdravotním (tělesným, mentálním)
postižením. Konají se jednou za 4 roky po olympijských hrách.

7. Vylušti tajenku s kouzelným slůvkem:
1. Zkratka Ceny za odvahu.
2. Anglicky „dobré ráno“.
3. Kterou ruku podáváme při pozdravu?
4. Krátká textová zpráva.
5. Zdravotní postižení jsou smyslová, tělesná a …?
6. Elektronická pošta.
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8. Přelož slovo z tajenky do tří cizích jazyků. Použij internetové nebo jiné slovníky.
anglicky: please
německy: bitte
francouzsky: sil vous plaît

Bodovací
žeton

Přečti si úryvek z knihy Roches a Bžunda spisovatelky Marky Míkové. Tvým úkolem bude tento
příběh prostřednictvím kreseb dovyprávět. Bude záležet na tvé fantazii, zda závěr příběhu bude
smutný nebo veselý.

Můj druhý úkol

Marka Míková: Roches a Bžunda

ROCHES A BŽUNDA
Cíl úkolu: Promyslet příběh o kamarádství.
Pomůcky: Lepidlo, pastelky.
Výsledek: Komiksový příběh.
Zadání úkolu
Přečti si krátké vyprávění o postavičkách z knížky Roches a Bžunda spisovatelky Marky Míkové. Myslíš si, že se ti dva po tom, co se jim přihodilo, skamarádí?
Proč? Podle toho, jak se rozhodneš, zpracuj na volný list komiks. Pak si knížku
můžeš vypůjčit ve školní nebo veřejné knihovně a přesvědčit se, zda v ní příběh
pokračuje tak, jak jsi to vymyslel/a ty.
Doporučený postup
1. Přečti si ukázku a rozmysli si, jak bys chtěl/a příběh dovyprávět.
2. Jednotlivé fáze svého vlastního příběhu nakresli do čtyř okének komiksu, která si
vytvoříš přeložením papíru. K obrázkům napiš, jak se příběh vyvíjí – vyprávěj.
3. Nakonec napiš, proč ses rozhodl/a právě pro takový konec příběhu.

Bodovací
žeton

Hodnocení
Uspořádejte bodování. Své příběhy vystavte na lavice, aby si je mohli všichni prohlédnout. Každý si z pracovního sešitu vystřihne bodovací žeton a dá ho tomu
komiksu, který se mu nejvíc líbí. Nikdo nesmí hodnotit svůj vlastní výtvor. Tři
nejlépe obodovaní tvůrci mohou pak své komiksy ukázat a přečíst nahlas ostatním. Přitom musí zdůvodnit, proč vymysleli svůj závěr.

Naše škola
1. Naše škola.

Základní informace o své škole bys měl/a znát. A tak
pro tebe nebude těžké vyplnit si tuto stránku. Pokud některé údaje nevíš, poraď se s vyučujícím.

celé jméno školy
ředitel školy
náš třídní učitel
naše třída
Mé oblíbené zájmové kroužky:

Co se mi na naší škole líbí:

Co bych na naší škole změnil/a:

2. Doplň na řádky své školní povinnosti a svá práva.

Moje práva
ve škole

Moje školní
povinnosti
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Vy zkoušej si, co už ví š
3. Zodpověz otázky. Pokud nevíš, vrať se k učebnici.
		 znáš? základní, střední, vysoká
Jaké úrovně vzdělávání
Jak dlouho trvá						
v České republice povinná školní docházka? devět let
				
Kdo u nás zavedl
povinnou školní docházku? Marie Terezie
Co je to školní 			
řád a k čemu slouží? Je to souhrn práv, povinností a pravidel chování, kterými se řídí život ve škole. Všichni žáci, pracovníci školy i rodiče jej musí
respektovat.
4. Zapiš do diáře režim svého běžného všedního dne (vyber si kterýkoliv den pracovního týdne).

5. Vylušti tajenku.

2.
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1. Školní docházka je…
2. Společenská instituce, která
poskytuje vzdělání, se nazývá…
3. Tatínek a maminka jsou moji…
4. Zástupce občanů v parlamentu
je…
5. Marie Terezie byla…
6. Dětem od 3 let je určena škola…
7. Vzdělání na ZŠ je rozděleno na
první a druhý…
8. Dokument chodu školy, který obsahuje základní pravidla
a povinnosti žáků, se nazývá…
9. Ředitele školy zastupuje…

6. Doplň údaje podle zadání.
Kolik hodin trávíš ve škole:
Kolik času věnuješ domácí přípravě na vyučování:
Kolik času svým zájmům a koníčkům:
Tentokrát budete muset svůj úkol zpracovat společně, jinak by ztratil význam. Do sešitu si každý z vás
pouze opíše výsledek společné tvorby „Třídního řádu“, který vás nyní čeká.

Náš třetí úkol
TŘÍDNÍ ŘÁD
Cíl úkolu: Vytvořit pravidla pro chování ve třídě. (Jak byste se k sobě měli chovat, aby
vám spolu bylo hezky a dobře se vám pracovalo.)
Pomůcky: Papírové lístečky, pastelky nebo fixy, školní řád vaší školy.
Výsledek: List s Třídním řádem.
Zadání úkolu
Váš tým musí vytvořit svou verzi „třídního řádu“ a pak ji představit ostatním týmům ve
třídě. V řádu by měla být jen opravdu důležitá pravidla, na kterých se po dohodě shodnou všichni členové týmu. Jednotlivé týmy by pak při srovnání měly vysvětlit, jak svůj
seznam vytvářely a obhájit svá stanoviska.
Doporučený postup
1. Společně s vyučujícím si přečtěte a vysvětlete nejdůležitější pravidla vašeho školního
řádu.
2. Vytvořte si skupiny po čtyřech žácích – týmy.
3. Každý ze skupiny napíše tři vlastní pravidla chování ve třídě, která se mu zdají důležitá,
na připravené lístečky (1 lísteček = 1 pravidlo). Vaše nápady nemusejí vycházet z četby
školního řádu, ale můžete se inspirovat. Například:
V naší třídě budeme:
1. řešit problémy v klidu, vzájemnou domluvou.
2. tolerantní a zdvořilí, nebudeme si skákat do řeči.
3. řešit malá nedorozumění sami mezi sebou, nebudeme žalovat.
4. Společně v týmu si všechny lístečky pročtěte. Některá pravidla se asi budou opakovat,
některá se možná nebudou líbit všem, jiná budou zajímavá a důležitá. Vyberte pět, o kte
rých si myslíte, že jsou nejvhodnější, a sestavte jejich pořadí podle důležitosti.
5. Společně dohodnutá pravidla si každý člen vašeho týmu opíše do svého sešitu. Můžete
napsat každé pravidlo jinou barvou.
Hodnocení
Zástupce každé skupiny představí výsledek práce svého týmu celé třídě. Společně diskutujte o tom, která z pravidel jsou nejdůležitější a která nejzajímavější.
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Poznejme svá práva
Ve čtvrté kapitole učebnice jste si přečetli některé základní body Listiny základních lidských práv a svobod. Zkuste jeden bod ztvárnit obrázkem.

1. Vyberte si v učebnici jeden bod z Listiny a nakreslete obrázek, který vyjádří jeho
obsah. Váš soused v lavici by potom měl uhodnout, který bod jste ilustrovali.

Vy zkoušej si, co už ví š
2. Rozhodni, která práva jsou vybrána z které listiny. Spoj „právo“ s listinou.
právo na ochranu před prací,
která ohrožuje zdraví a výchovu
právo na život, svobodu a osobní bezpečnost

Listina základních
lidských práv a svobod

právo na státní příslušnost
právo na ochranu před násilím a špatným
zacházením ze strany rodičů nebo jiných osob
právo na vzdělání
právo na spravedlivou odměnu za práci
právo na volný čas
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Úmluva o právech
dítěte

3. Rozhodni, zda následující věty popisují porušování dětských práv, nebo ne. Svou
volbu zakroužkuj.
Vyučující si vyžádá něčí soukromý deník a nahlas
z něj proti jeho vůli čte před celou třídou. 	 			

ano / ne

Ve státě, kde nefunguje školství, děti nemohou chodit do školy. 	

ano / ne

Rodiče nutí děti, aby si uklidily ve svém pokoji. 	 			

ano / ne

Za špatné známky uloží rodiče dětem zákaz chození
do kina a hraní her na počítači. 						

ano / ne

Překupníci nutí děti prodávat drogy ve škole. 	 			

ano / ne

Tatínek si vyžádá žákovskou knížku,
aby zkontroloval dceřin prospěch. 	 				

ano / ne

4. Doplň výňatky z Listiny základních lidských práv a svobod a vysvětli je. Pokud
potřebuješ, podívej se do učebnice.
		
Všichni lidé se rodí
svobodní a 			
sobě rovní v důstojnosti a     právech
Každý má právo na život,      svobodu
			
Každý musí respektovat
práva ostatních,    společnost
5. Vyber správnou variantu.
1. OSN je organizace, která se zabývá
a) ochranou práv dětí,
b) ochranou přírody,
c) spoluprací mezi státy světa.
2. UNICEF se zabývá
a) týráním dětí,
b) ochranou práv dětí,
c) zajišťováním hraček pro děti
na celém světě.

.

a osobní bezpečnost.
a veřejný majetek.

4. Nadace Naše dítě se zabývá
a) výchovou dětí,
b) pomocí pákistánským dětem,
c) pomocí dětem v krizové životní situaci.
5. Linka bezpečí je
a) kouzelná čára, která ochraňuje před
zakletím,
b) telefonická linka pro děti v tísni a nesnázích,
c) telefonická linka pro volnou diskusi zdarma.

6. Demokracie je
3. Nejvyšší zákon naší republiky je
a) Ústava České republiky,
a) státní uspořádání, kde rozhoduje většina,
b) Listina základních práv a svobod,
a) státní uspořádání, kde rozhoduje menšina,
c) školní řád vaší školy.
a) zkušební uspořádání státu.
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6. Proč vznikla Úmluva o právech dítěte a na koho se vztahuje?
Vznikla, aby stanovila a chránila práva dítěte. Vztahuje se na každého člověka ve
věku do 18. let.

7. Vylušti tajenku.
1. Na vzdělání má
každý člověk…
2. Nejvyšší zákon
naší republiky.
3. Starý řecký stát,
kde fungovala demokracie.

1.

3.
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V této kapitole nebudeš vytvářet vlastní dílo. Budeš naopak pracovat s cizím textem: se
záznamem Ahmedova vyprávění. Tvůj úkol bude vycházet z toho, co řekl Ahmed o své práci.
Proto si jeho věty pečlivě přečti a pak pracuj podle zadání.

Můj č t vr t ý úkol
Do školy jsem chodil, ale když jsem byl ve druhé třídě, musel jsem přestat, abych
mohl chodit do práce. Šiju kopací míče v dílně na předměstí Pirwhadai. Číst moc
neumím, ale počítání, to mi jde: umím počítat až do desíti. Vím přesně, kolik míčů
jsem vyrobil a kolik mám za to dostat. Nikdo mě nemůže obelstít. Ušít za den víc
než deset míčů stejně není možné, ani když se hodně snažíte. V dílně je večer
příliš tma, takže už u devátého míče mě moc bolí oči.

a) Jsou následující věty pravdivé?
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Ahmed nikdy nechodil do školy. 					

ano / ne

Ahmed skvěle čte, ale neumí vůbec počítat. 				

ano / ne

Ahmed denně ušije i dvacet kopacích míčů. 				

ano / ne

Ahmed žije v pákistánském městě Pirwhadai.				

ano / ne

Ahmed se věnuje sportu, zejména fotbalu.				

ano / ne

Ahmed v dílně někdy pracuje až do setmění. 				

ano / ne

b) Zodpověz následující otázky. Odpověď se snaž zdůvodnit.
Je Ahmedova práce v souladu s Úmluvou o právech dítěte?
Ne.

Umí Ahmed opravdu počítat tak, že se může spolehnout, že ho nikdo neobelstí?
Ne.

Je možné, aby to, co prožívá Ahmed, zažilo nějaké dítě v České republice? Proč?
Ne.

c) Co dokážeš zjistit z Ahmedovy řeči? Svou odpověď podtrhni.
Mohl by Ahmed chodit do školy,
kdyby nechodil do práce? 				

zřejmě ano / zřejmě ne

Škodí práce v dílně Ahmedovu zdraví? 	 		

zřejmě ano / zřejmě ne

Dokázal by Ahmed spočítat, kolik 			
peněz si vydělá za měsíc? 			

zřejmě ano / zřejmě ne

d) Napiš svůj názor.
Připadá ti práce v dílně na výrobu fotbalových míčů těžká?
Líbilo by se ti být na Ahmedově místě – nechodit do školy, ale vydělávat peníze?
Myslíš, že by se Ahmedovi líbilo žít v České republice? Proč?
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Jednotná v rozmanitosti
Představ si, že jsi asistent/ka europoslance a máš za úkol připravit pozvánku na veřejnou
debatu o Evropské unii ve vašem městě. Měla by být hezky zpracovaná a musí obsahovat
všechny potřebné informace. Jaké asi bude hlavní téma setkání?

1. Vymysli, napiš a nakresli pozvánku na diskusi s poslancem Evropského parlamentu.
Jak zní téma diskuse?
Zveš na debatu s poslancem nebo poslankyní?

si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskusi na téma

Debata se bude konat v
Začátek v

hodin

Zvol vhodnou hodinu, aby mohli přijít lidé po zaměstnání.

Nakresli europoslance

Vyber vhodné místo konání ve vašem městě nebo obci.

a vlajku EU.

Vyzkoušej si, co už ví š
2. Vyber správnou odpověď na otázky. Správná je vždy pouze jedna.
1. Kolik členských států má EU v současnosti?		
a) 23			
b) 24			
c) 27
2. Do EU nepatří
a) USA, 		

b) Česká republika,

3. Naše republika vstoupila do EU v roce
a) 2003,			
b) 2004,		
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c) Slovensko.
c) 2005.

3. Přiřaď státům správné schematické vlajky. Vybarvi je a potom podle jazyků přiřaď zemím správné pozdravy.
Velká Británie

Guten Tag!

Itálie

Dobrý deň!

Německo

Good morning!

Slovensko

Bon giorno!

Česká republika

Dobrý den!

4. Napiš aspoň tři oblasti, ve kterých státy Evropské unie spolupracují.
mezinárodní obchod.
ochrana životního prostředí
vysokoškolské vzdělávávání
zemědělství
5. Vlajku jsi kreslil/a na pozvánku. Vyjmenuj další symboly EU.
hymna
motto
6. Zkus najít základní informace o EU a stránky o Unii na internetu. Napiš si vždy
klíčové slovo, které jsi zadal/a do vyhledávače, adresu stránek a stručnou poznámku, čemu jsou stránky věnovány.
		
zadané
klíčové slovo:

EU 					
– adresa stránek:

http://europa.eu/

Poskytuje přístup k informacím, které vydává Evropská unie a její instituce.

zadané klíčové slovo:

– adresa stránek:

zadané klíčové slovo:

– adresa stránek:
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7. Vyber nejvhodnější výklad motta „Jednotná v rozmanitosti“.
a) Členské státy EU se shodnou v jedné věci, a sice že si každý může dělat, co se mu
zachce.
b) Členské státy EU chtějí dodržovat jednotná pravidla spolupráce, která budou
respektovat rozdíly a potřeby všech členských zemí.
c) Členské státy EU chtějí postupně odstranit všechny rozdíly a vytvořit velký jednotný evropský stát.
8. Vylušti tajenku.
1. Sídlo Evropského parlamentu.
2. Německy „dobrý den“.
3. Měna Velké Británie.
4. „Jednotná v rozmanitosti“ je … EU.
B
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Co znamená slovo z tajenky?
Euro	  		

–

společná evropská měna

9. Zjisti aktuální převodní kurz eura na české koruny.
Kč

1€ =

10. Spočítej, jakou hodnotu má obnos složený z těchto mincí v českých korunách.
3,80
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€ = 	

Kč

Ať už jsi byl/a na návštěvě v některé ze zemí EU, nebo ne, můžeš si vyrobit pohlednici, kterou
bys odtamtud mohl/a poslat. Úkol vypadá snadně, ale to jen na první pohled. Tvůrci skutečných pohlednic se při výběru obrázků dost zapotí, než najdou ty, které výstižně charakterizují jejich domovy.

Můj pát ý úkol
POHLEDNICE Z EVROPY
Cíl úkolu: Zjistit si co nejvíce informací o některé zemi EU.
Pomůcky: Fotografie, výstřižky z časopisů, encyklopedie zemí Evropy, atlas Evropy, lepidlo, nůžky, pastelky, známka na pohled.
Výsledek: Pohlednice z některé země EU.

....................
....................................
....................................
....................................
....................................

Zadání úkolu
Musíš zvolit stát, který bude tvá pohlednice zachycovat – mysli i na dostupnost obrázků a informací. Zvolit můžeš kteroukoliv členskou zemi EU. Pak najdi typické
výjevy, podle kterých je země rozpoznatelná, a slož z nich pohlednici. Obrazová
část pohlednice nesmí obsahovat text a veškeré přípravy musí probíhat v utajení
před rodiči, kterým pohled nakonec pošleš běžnou poštou.
Doporučený postup
1. Zvol stát, který má tvá pohlednice reprezentovat. Najdi v encyklopedii, časopisech nebo na internetu či v učebnici informace a zajímavosti. Pokud zjistíš, že
bude obtížné opatřit k nim obrázky, můžeš volbu změnit.
2. Zapiš si „obrazový materiál“, tj. časopisy, ve kterých jsou potřebné snímky, katalogy cestovních kanceláří, obrázky z internetu, fotografie z rodinné dovolené
atd. Nejlepší obrázky potom vystřihni a uprav na velikost připraveného obrysu
pohlednice (vyrob si ho ze silnějšího papíru).
3. Obrázky nalep na podklad a narýsuj rub pohlednice. Tím je pohlednice hotová.
4. Napiš adresu svých rodičů a vymysli si krátký pozdrav ze školního výletu do zahraničí, ale neprozraď, kterou zemi jste se školou v rámci plnění tohoto úkolu jako
navštívili. Příklad:
Ahoj mami a tati. Že nevíte, kam jsme se školou jeli na výlet?
5. Nalep známku a pohled pošli domů. Pohlednice může vybrat vyučující a poslat
je všechny najednou.
Hodnocení
Hodnocení za vás provedou vaši rodiče. Až pohled přijde k vám domů a tatínek
s maminkou si ho přečtou, zeptejte se jich, zda poznali zemi, kterou vaše dílo
zachycuje. Pokud ano, pracovali jste úspěšně.
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Člověk a kultura
Určitě jste byli se školou či s rodiči v divadle… Navštívili jste v poslední době některé muzeum? Nebo jste byli v kině? Vzpomeňte si, jakou vstupenku jste při vstupu dostali, a pak
vytvořte svou vlastní.

1. Vymysli a vytvoř podle svých představ a podle návodu vstupenku do kulturní instituce.
Napiš název akce, na kterou se vstupenka vztahuje.
Na vstupence bývá výrazně název a symbol kulturní instituce,

kontrolní ústřižek

která danou akci pořádá, nebo její obrázek.

Uveď, pro koho je vstupenka určena,

Nezapomeň uvést čas návštěvy a cenu

zda pro dospělé, děti, studenty apod.

vstupenky, příp. označení stolu, sedadla apod.

Vy zkoušej si, co už ví š
2. Rámečky obsahují dva významy slova kultura a související pojmy. U každého je
jeden pojem uveden chybně. Najdi ho a škrtni.
historické památky
odívání

zprávy o počasí
báseň
videoklip
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Kultura –
civilizace

Kultura –
umění

stolování
jazyk a literatura
chemie

taneční vystoupení
stolování

3. Rozhodni, zda je věta pravdivá. Svou volbu zakroužkuj.
Kulturu společnosti utvářejí pouze její pravidla stolování. 	 	

ano / ne

Kultura společnosti je jednou provždy daná a stálá, nemění se.  	

ano / ne

Kultury různých národů a společenství na Zemi jsou si
velmi podobné, vlastně jsou skoro stejné. 	 			

ano / ne

4. Rozhodni, zda je konkrétní příklad kulturní památkou, nebo kulturní institucí,
a správně pojmy spoj.
UNESCO
hrad Karlštejn
socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze
Národní muzeum v Praze
budova Národního muzea na Václavském náměstí
Lovci mamutů od spisovatele Eduarda Štorcha

kulturní památka

kulturní instituce

knihovna ve vaší obci
opera Libuše skladatele Bedřicha Smetany
5. Znáte je? Přiřaďte odpovídající jména a druhy umění k tvářím známých českých
umělců.
herectví
Radoslav „Gypsi“ Banga 					
(film, divadlo)
Václav Havel					
Tatiana
Vilhelmová								
		
Aneta
Langerová

hudba
(zpěv)
hudba
(hip hop)
literární tvorba
(divadelní hry)
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6. Uveď pět příkladů uměleckých děl.
Literární díla:
Filmy:

7. Najdi v slovníkovém textu odpověď na uvedené otázky.
Národní galerie v Praze, ústřední instituce, kte-

působí v → Praze od r. 1949, kdy byly všechny

rá uchovává, doplňuje a zpřístupňuje své umě-

jmenované instituce sloučeny a péči o ně pře-

lecké sbírky. Jejich základem je Sbírka starého

vzal přímo stát. Vysokou umělecko-historickou

umění (zal. r. 1796), Moderní galerie (zal. roku

úroveň mají sbírky starého českého umění (ze-

1901), sbírka grafického umění Hollareum (zal.

jména gotika), umění 19. stol., sbírky grafiky,

r. 1863) a pozdější dary. Jako Národní galerie

moderního a asijského umění.

		   
Odkdy je datováno působení Národní
galerie v Praze? 1949
Jak se jmenovala sbírka grafického	 
umění? Hollareum
Kdo zajišťuje chod této instituce? stát
8. a) Jsou následující věty pravdivé? Zakroužkuj svou volbu.
Národní galerie se pyšní velkou sbírkou zkamenělin.	 		

ano / ne

Národní galerie vznikla v Plzni. 	 					

ano / ne

Národní galerie vznikla sloučením sbírek několika institucí. 	

ano / ne

b) Co obyčejně ve slovnících značí symbol → ?
odkaz má jiné heslo
9. Zjisti z dostupných zdrojů, která konkrétní díla jsou ve sbírkách starého českého
umění. Zapiš si názvy alespoň tří uměleckých děl, která tě zaujala, a jména jejich
autorů.
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10. Vylušti tajenku.
1. Instituce, která pečuje o kulturní, ale
hlavně historické památky.
2. Jazyk, věda, umění, společenská
pravidla jsou kulturní…
3. Tradiční japonský strunný nástroj.
4. Kultura určená co největšímu
počtu lidí a šířená hromadnými 3.
prostředky se nazývá...
5. Okruh lidí, kteří dospívali
přibližně ve stejné
G
5.
době a v podobných
podmínkách.
6. Budova, kde se promítají filmy.
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Co znamená slovo z tajenky?
UNESCO  		
	   		

– Organizace spojených národů pro výchovu, vědu
a kulturu

Lukáš hledal slovo kultura v encyklopedickém slovníku Diderot. Musel se naučit sledovat
i uspořádání informací v heslech. Totéž teď čeká také tebe. Navíc budeš muset svou znalost
uplatnit tak, že sám / sama napíšeš krátké slovníkové heslo o kulturní památce, kterou si
zvolíš.

Můj šest ý úkol
MOJE ENCYKLOPEDICKÉ HESLO
Cíl úkolu: Najít informace o kulturní památce a zpracovat je do požadované podoby.
Pomůcky: Encyklopedie, internet, slovníky, časopisy, nůžky, lepidlo.
Výsledek: Slovníkové heslo, třídní Encyklopedie kulturních památek.
Zadání úkolu
Doma či ve školní nebo veřejné knihovně si půjč encyklopedický slovník a hledej
v něm hesla týkající se kulturních památek. Všimni si, že obvykle obsahují:
1. název památky,
2. dobu jejího vzniku či vytvoření,
3. proč nebo pro koho byla utvořena,
4. informaci o jejím autorovi a historii.
Pro tento úkol jsi spoluautorem slovníku a musíš napsat heslo o kulturní památce
podle stejné osnovy. Nezapomeň, že jako autor jsi omezený/á počtem řádků a že bys
heslo měl/a doprovodit i obrázkem.
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Doporučený postup
1. Opatři si uvedenou literaturu. Nastuduj, jak bývají napsána slovníková hesla, a vyber si
kulturní památku, o které chceš psát. Může to být budova, kniha, socha, film atd.
2. Vypiš si ze slovníků, příruček nebo z internetu informace o své památce a uspořádej
je dle osnovy slovníkového hesla.
3. Napiš slovníkové heslo do karty, kterou si připravíš, a nalep k němu doplňující fotografii nebo nakresli obrázek.
4. Své heslo vlož do průhledného obalu („košilky“) a založ do šanonových desek. Z vložených fólií v nich vznikne vaše encyklopedie.
Hodnocení
Až bude encyklopedie hotová, můžete si navzájem povídat, které heslo se komu
povedlo nejlépe zpracovat a proč si to myslíte.

Člověk a majetek
Představ si, že se účastníš soutěže o přežití na pustém ostrově. S sebou si smíš vzít jen pět
nejdůležitějších věcí pro přežití na jeden den. Svůj výběr porovnej se sousedem.

1. Napiš pět věcí, které by sis určitě vzal/a pro přežití na jeden
den na pustém ostrově.
1.
2.
3.
4.
5.
2. Porovnej s učebnicí, zda některá z věcí tvé „ostrovní výbavy“ souvisí se základními potřebami člověka.

Vy zkoušej si, co už ví š
3. Rozhodni, zda se jedná o službu (S), nebo o zboží (Z).
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promítání filmu v kině

S Z

servírování jídla a nápojů v restauraci S Z

ruční mytí aut

S Z

láhev limonády

S Z

mycí prostředek na auto

S Z

mobilní telefon

S Z

4. Zkus ve svém okolí najít alespoň tři prodejny potravin, které nabízejí stejné zboží
(např. stejný druh másla, jogurtu, či rýže). Sestav tabulku cen pro tři takové výrobky a zjisti, který prodejce je nabízí nejlevněji. Určitě ti pomůžou i rodiče.
cena v různých prodejnách

název zboží

1. prodejna 2. prodejna 3. prodejna

5. Kteří lidé pracují duševně a kteří fyzicky? Napiš to na prázdné řádky pod fotografie.

D, F

D

F

D

D, F

6. Uveď příklad služby a zboží, které využíváš:
Služba, kterou pravidelně využívám:
Zboží, které jsem si nedávno koupil/a:

7. Napiš na volné řádky odpovědi.
Co jsou to peníze a co vyjadřují? Platební prostředek.
Vyjadřují cenu zboží.
Co je úřad práce a komu slouží? Státní instituce.
Slouží nezaměstnaným, aby našli práci.
Co je mzda a kdo ji dostává? Peníze za odvedenou práci.
Dostávají ji zaměstnaní lidé.
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8. Napiš aspoň jeden příklad vlastněné věci ke každému druhu vlastnictví.
osobní:

soukromé:

společné:

veřejné:

9. Vylušti tajenku.
1. Instituce, která se stará o uložené peníze druhých lidí.
2. Hodnota zboží vyjádřená v penězích.
3. Peníze pro osobní potřebu, které dostáváš od rodičů.
4. Vedle veřejného vlastnictví existuje ještě …
B
1.
5. Václav II. dal razit pražský …
6. Než vznikly peníze,
C
E
N
A
2.
museli lidé zboží …
7. Co někdo
K
A
P
E
S
N
3.
vlastní,
je jeho …
S
O
U
K
4.
8. Vzácný žlutý kov,
kterým se dříve platilo.
G
R
O
5.
6.

V

Y

M

Ě

Ň

O

V

7.

M

A

J

E

T

E

K

8.

Z

L

A

Co znamená slovo z tajenky?
Bankovka  		

A

N

K

A

O

M

É

É
R
Š
A

T

T

O

– papírové platidlo určité hodnoty

Nejen dospělí a jejich firmy mohou poskytovat služby. Určitě i ty umíš něco, co ostatní ve
třídě ocení. Tvým úkolem bude takovou službu vymyslet, nabídnout ji spolužákům a zjistit, zda
bys byl/a úspěšný/á v třídní konkurenci.

Můj sedmý úkol
MOJE SLUŽBA
Cíl úkolu: Vymyslet konkurenceschopnou službu pro spolužáky.
Pomůcky: Nůžky a především pomůcky potřebné pro poskytování tvé služby.
Výsledek: Zisk měřený třídními penězi.
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Zadání úkolu
Vymysli si jednoduchou službu, kterou můžeš svým spolužákům prokázat a o kterou bude podle tebe ve třídě zájem. Můžeš se poradit s rodiči. Mělo by to být něco
snadného a přitom praktického (ořezat všechny tužky z penálu, zkontrolovat domácí úkol, nakreslit pěkný obrázek, který umíš jen ty apod.). Podle náročnosti odhadni, kolik budou spolužáci za tvou službu ochotni zaplatit, a zvaž, zda nebude
mít někdo stejný nápad jako ty. Musíš pak stanovit cenu služby od 1 do 30 třídních
korun (TK). Po domluvenou dobu svou službu o přestávkách nabízej a za třídní
koruny poskytuj ostatním. Pokud budeš mít zájem o službu některého spolužáka, samozřejmě mu za ni také zaplať třídní měnou (třídní bankovky si vystřihni
z pracovního sešitu).
Doporučený postup
1. Vymysli svou službu, zapiš si do pracovního sešitu její stručný popis a cenu.
Vystřihni si bankovky třídní měny.
2. S vyučujícím a spolužáky dohodněte dobu, po kterou se služby budou nabízet
(např. jeden školní den během přestávek). Pravidla jsou následující:
• svou službu můžeš v průběhu hry měnit podle vývoje konkurence,
• tvá služba nesmí poškozovat lidská práva nebo být v rozporu s našimi zákony,
nesmí porušovat pravidla slušného chování ani školní řád,
• nesmíš nabízet opisování, ani za třídní koruny nesmíš nic půjčovat,
• službu můžeš poskytnout opakovaně téže osobě,
• službu můžeš poskytovat ve spolupráci se spolužákem nebo více spolužáky,
musíte si ale předem stanovit dělbu zisku.
3. Po uplynutí hrací doby spočítej a zapiš svůj zisk nebo prodělek. Ziskem bude
každá třídní koruna nad základní vklad 30 TK.
Hodnocení
Hodnocení vyplyne ze hry. Kdo bude mít na konci hry největší zisk, byl nejúspěšnější.
Moje služba:
Cena mojí služby:
Svoji službu měním:
Cena mojí nové služby:

1

TK

1

TK

1

TK

1

TK

1

TK

5
5

TK

TK

Svoji službu měním:
Cena mojí nové služby:
Svoji službu měním:

5

TK

Cena mojí nové služby:
Můj konečný zisk / prodělek:

10

TK

Třídní
měna

Člověk a planeta Země
Spousta věcí, které denně používáš, se nejprve vyráběla v malém počtu. Některé
mohli používat jen odborníci na specializovaných pracovištích, jiné zase jen velmi
majetní lidé, protože jejich cena byla obrovská. Mnoho z nich bychom v jejich původ-

Třídní
měna

Třídní
měna

ní podobě ani nepoznali. Nebo ano? Zkus to. Svůj odhad můžeš zkontrolovat podle
doplňovačky b) ve cvičení 10. Do ní máš totiž doplnit právě názvy těchto věcí.

1. Odhadni, co je na fotografiích. Jde o technické
vymoženosti (nebo jejich předchůdce),
které jsou dnes zcela běžné.

Třídní
měna

Třídní
měna

Mobilní telefon

Hard disk

Gramofon

Fotoaparát

Vy zkoušej si, co už ví š
Třídní
měna

Zamysli se, zda ses ve svém městě, obci, v blízkosti školy nebo domova nesetkal/a
s ničením nebo poškozováním životního prostředí. Pokud na něco přijdeš, zkus
také navrhnout, jak by se takovému ničení prostředí dalo vyhnout nebo jak škodu

Třídní
měna

Třídní
měna

Třídní
měna

alespoň zpětně napravit.

2. Setkal/a jsi se ve svém okolí s poškozováním životního prostředí? Dalo by se mu
zabránit?

3. a) Vyber správná slova ve větách a podtrhni je.
b) Dolů připiš, zda je sdělení potěšující nebo varující, a zdůvodni proč.

a) Výroba a spotřeba věcí a služeb v naší civilizaci stále roste / klesá, takže se zvyšuje / snižuje i celková životní úroveň lidí na Zemi. Nerostných surovin se však proto také těží
stále více / méně a současně stoupá / klesá znečištění životního prostředí.
b)

4. Kontejnery na tříděný odpad jsou označeny barvami a nápisy. Přiřaď k nápisu
správnou barvu a vybarvi políčko. Pak napiš, jaký odpad se do takto označeného
kontejneru vyhazuje.
např. sešit, lepenka,

např. tabulové sklo, skleněné

karton, noviny

láhve a nádoby (bílé nebo barevné)

např. sáčky, PET lahve,

sběrný
dvůr

kelímky

např. konzervy, kovové výrobky
kartony např. od mléka, džusu,  …

5. Uveď náhradu či variantu, která je šetrnější k životnímu prostředí.
tepelná elektrárna × větrná, vodní, sluneční elektrárna
spalovací motor na benzin nebo naftu × elektromotor
6. Co znamenají tyto značky na výrobcích?
výrobek obsahuje recyklované materiály
výrobek je kvalitní a neškodí přírodě
7. Najdi na internetu stránky níže uvedených organizací a zapiš si jejich adresy.
http:// www.greenpeace.org/czech
http:// www.hnutiduha.cz
http:// www.detizeme.cz
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8. Na mapě Afriky jsou šedě označeny některé její nejchudší státy. Zjisti jejich jména v atlasu a zapiš je.
1. Etiopie
2. Kongo
3. Mozambik

1.
2.
3.

Pokud jsi při výuce dával/a pozor, nebudeš mít potíže se
zodpovězením následujících otázek. Ale odpověď můžeš
hledat i v učebnici.

9. Zodpověz dotazy.
Jak říkáme státům, které mají fungující hospodářství, školství, zdravotnictví a je
v nich vysoká životní úroveň?
vyspělé
Která celosvětová organizace vysílá mírové jednotky do míst sužovaných válkami?
OSN
S jakým problémem souvisejícím s počtem obyvatel se potýkají některé chudé africké státy?
přelidnění
Jak se nazývají organizace, které pomáhají lidem v chudých oblastech Afriky?
humanitární
10. Vylušti tajenky.
a)
1. Opětovné použití odpadové suroviny.
2. Propagace zboží v televizi nebo novinách.
3. Surovina, ze které se vyrábí benzin a nafta.
4. Pevná surovina využívaná ke spalování.
5. Základní podmínka života na Zemi, značka H2O.
6. Problémy, které se týkají přírody a všech lidí na celé Zemi.
7. Plošná nákaza nemocí, která zasáhne obrovské množství lidí.
8. Stěhování velkého množství lidí cizím slovem.
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8.
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3.
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U
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Í

5.

V
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A

6.

G
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7.

E
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R

A

C

E

A

C

E
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L
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E

Co znamená slovo z tajenky?
Ekologie

	  – věda zabývající se vztahem organismů a jejich prostředí

b)
1. Přístroj vytvářející věrné obrázky skutečnosti.
2. Telefon fungující na dálku bez pevného spojení kabelem.
3. PC.
4. Přehrávač starých černých desek.
1.

F

O

T

O

A

4.

P

A

R

Á

T

2.

M

O

B

I

L

3.

P

O

Č

Í

T

A

R

A

M

O

F

O

N

G

Č

Co pojmenovává slovo z tajenky?
Ropa

	  – základní přírodní surovina průmyslové výroby
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Nyní tě opět čeká práce s textem. Jde o novinový článek na neveselé téma. Pokus se z něj zjistit
co nejvíc informací o ekologické katastrofě, o které pojednává. Pomohou ti otázky pod textem.

Můj osmý úkol
Pod hladinou moře spí časovaná bomba

11. srpna 2006 se v rozbouřeném moři potopil tanker Solar I společnosti Petron. Při havárii uniklo z lodi zhruba 200 tisíc litrů ropy. Ale
v nádržích potopeného tankeru stále zbývá dalších 1,8 milionů litrů
ropy. Bohužel je vrak ve značné hloubce, takže jej není možné vyzdvihnout a ropa z něj pravděpodobně bude i nadále unikat do moře.
Uniklá ropa už zamořila asi 320 kilometrů dlouhé pásmo pobřeží

a zničila korálové útesy. Usmrtila většinu mořských rostlin a živočichů, na jejichž lovu jsou závislí místní rybáři. Podle guvernéra
jednoho z filipínských ostrovů havárie již postihla 25 000 lidí.
Událost je považována za největší ropnou havárii v dějinách Filipín, a tak místní vláda požádala o pomoc při odstraňování škod
mezinárodní organizace včetně OSN a Greenpeace.
Zdroj: www.greenpeace.cz	 –oc–

a) Zjisti ve slovníku význam uvedených slov a napiš ho. Nebo jejich význam znáš?
tanker:

loď k přepravě ropy

koráli: mořští přisedlí živočichové
s vápenatými schránkami

b) Najdi informace v textu.
Jak se jmenovala loď, o které článek pojednává? Solar I
Kde se událost odehrála? U jednoho z filipínských ostrovů
Kdy se událost odehrála? 11. 8. 2006
Kolik ropy při havárii uniklo do moře? 200 000 l
c) Zjisti, zda článek říká totéž, co níže uvedené věty, a podle toho podtrhni „ano“ nebo „ne“.
Tanker Solar I měl nehodu s jiným plavidlem, po které pokračoval v plavbě.

ano / ne

Ropnou skvrnu vzniklou při havárii tankeru se podařilo zachytit
dříve, než stihla způsobit škody.

ano / ne

Naštěstí jde o havárii malého rozsahu, takže si s ní Filipíny poradí samy.

ano / ne

d) Zodpověz otázky a svou odpověď zdůvodni.
Bude možné tanker vyzdvihnout z moře a zabránit úniku zbývající ropy?
Ne, vrak je ve značné hloubce.
Zasáhla havárie vedle přírody také do života lidí?
Ano, postihla asi 25 000 lidí.
Je nutné, aby lidem z Filipín někdo pomáhal s odstraněním škod?
Ano, místní vláda již požádala o pomoc mezinárodní organizace.
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Opakovací kvíz
Na závěr jsme pro vás připravili kvíz. Pokud správně zodpovíte otázky, dozvíte se úplné znění
jednoho moudrého výroku. Kolonky písmenek i otázky jsou očíslované. Odpovědi jsou označeny písmeny. Postupuj tak, že písmenko správné odpovědi napíšeš do kolonky podle čísla
otázky.
1

Chovejme se ke svým přátelům tak,

2

J A K

13 14 15

16 17

18 19 20

A B Y

S E

O N I

1. Adopce je
i) přijetí dítěte do dětského domova,
j) přijetí cizího dítěte za vlastní,
k) přijetí dítěte do základní školy.
2. Generace je
a) okruh lidí, kteří se narodili a dospívali přibližně ve stejné době,
e) okruh lidí, kteří se narodili a žijí v jednom městě,
o) okruh lidí, kteří navštěvují stejná společenská zařízení.
3. Pokud vcházíme do obsazené řady v divadle,
k) procházíme s tváří obrácenou k lidem,
l) procházíme podle toho, jak se nám právě chce,
m) procházíme otočeni zády k lidem.
4. Pokud na ulici potkáš nevidomého člověka, který nemůže najít cestu do nemocnice,
p) doufáš, že si přece jen poradí sám,
r) doufáš, že mu pomůže někdo starší,
s) slušně pozdravíš a doprovodíš ho.
5. Povinnou školní docházku zavedl/a
o) Václav Klaus,
i) Marie Terezie,
y) Božena Němcová.
6. Školní docházka
r) není povinná,
s) je povinná a trvá 8 let,
p) je povinná a trvá 9 let.

3

4

5

S I

6

7

8

9

10 11 12

P Ř E J E M E

21 22 23 24 25 26

CH O V A L I

27

28 29 30

K

N Á M

7. V demokracii rozhoduje o zákonech
č) menšina obyvatel, která ovládá většinu,
ř) většina obyvatel, která dbá i na práva
menšin,
š) náhoda.
8. V České republice tvoří zákony
e) parlament,
d) prezident,
u) král.
9. Jeden z prvních demokratických států se
jmenoval podle bohyně
j) Athény,
k) Sparty,
l) Slavie.
10. OSN je
u) Organizace společnosti národů,
e) Organizace spojených národů,
f) Obecní spolek neplatičů.
11. UNICEF je
k) zkratka Evropské unie,
m) Dětský fond OSN,
n) dětská pracovní agentura.
12. Nejvyšší zákon našeho státu je
a) školní řád,
e) Ústava ČR,
f) Všeobecná deklarace lidských
práv.
37

13. Organizace na ochranu lidských práv se
jmenuje
c) Člověk v nesnázích,
a) Člověk v tísni,
b) Lidé v tísni.
14. Linka bezpečí je
b) telefonní poradna pro děti v nesnázích,
c) telefonní poradna pro ženy v nesnázích,
d) telefonní poradna pro muže
v nesnázích.
15. Jaké je motto EU?
i) Jednota a rozmanitost
y) Jednotná v rozmanitosti
z) Rozmanitá v jednotě
16. Jak se nazývá společná měna EU?
p) dolar
s) euro
r) libra šterlinků
17. Kdy vstoupila naše republika do EU?
e) 1. května 2004
a) 1. června 2004
o) 1. května 2005
18. Kolik hvězd je na vlajce EU?
o) 12
a) 112
e) 27
19. Členem EU není
m) Velká Británie,
n) Čína,
l) Maďarsko.
20. Která z uvedených institucí není
institucí kulturní?
i) obecní úřad
y) divadlo
u) galerie
21. Mezi druhy umění nepatří
h) sochařství,
g) balet,
ch) matematika.

22. Co pojmenovává výraz „masová kultura“?
e) kulturní jedení masa
o) kulturu určenou pro velké množství lidí
a) kulturu určenou pro malé množství lidí
23. Mezi kulturní památky bychom nezařadili
p) budovu Národního muzea,
v) tříděný odpad,
l) historické jádro Prahy.
24. Majetek, který slouží osobním potřebám
jednoho člověka, se nazývá
e) jediný majetek,
a) osobní majetek,
o) státní majetek.
25. Jako prostředek směny se využívají
l) peníze,
m) slova,
n) lidé.
26. Za peníze si nelze koupit
y) jídlo,
k) šaty,
i) zdraví.
27. Václav II. dal razit minci, které se říká
j) česká koruna,
k) pražský groš,
l) haléř.
28. Zvyšování životní úrovně má nepříznivé
dopady na
m) úroveň vzdělání,
p) úroveň bydlení,
n) životní prostředí.
29. Země s vysokou životní úrovní se nazývá
á) vyspělá země,
i) zaslíbená země,
a) rozvojová země.
30. Jakým pojmem vyjadřujeme přesídlování
lidí z chudých zemí do zemí vyspělejších?
n) migréna
m) migrace
s) mystifikace

Pokud se vám podařilo správně doplnit citát, zamyslete se nad ním a vyjádřete, co si představujete pod pojmem přátelství?
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Výsledk y něk ter ých c vičení
str. 7, cv. 7: Tajenka: Rodina
str. 11, cv. 7: Tajenka: Prosím
str. 14, cv. 5: Tajenka: Parlament
str. 18, cv. 7: Tajenka: OSN
str. 20, cv. 2: 1. c) • 2. a) • 3. b)
str. 22, cv. 8: Tajenka: Euro
str. 27, cv. 10: Tajenka: Unesco
str. 30, cv. 9: Tajenka: Bankovka
str. 34, cv. 10: Tajenka: a) ekologie • b) ropa
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Člověk a jeho svět
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