
Občanská výchova 7. ročník – od 15. 4. do 30. 4. 2020 

Mgr. Petr Klička 

 

1. plakát na téma Česká kultura (případné odevzdání po návratu do školy) 

- nejlépe zvolit větší formát (př. A3) 

- zdobený nadpis (př. Česká kultura, Naše kultura…) 

- plakát bude obsahovat obrázky a jejich stručný popis – př.: obrázek Národního divadla a 

popis Národní divadlo, založeno 1881 

- náměty na obrázky:  

a) osobnosti z kultury -> ze sportu (J. Jágr, D. Hašek…), z hudby (K. Gott, L. Bílá…), 

z historie (Karel IV., Jan Hus, T. G. Masaryk, V. Havel…), z filmu (M. Forman, H. Haas…), 

z literatury (K. Čapek, K. H. Mácha…) 

b) významné stavby spojené s kulturou (Národní muzeum, Národní divadlo, Národní 

galerie…) 

c) české památky (Karlštejn, Karlův most, Katedrála sv. Víta, hrad Švihov, Staroměstská 

radnice s orlojem…) 

 

Náměty na další referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (př. A. G. Bell – narození, úmrtí…) + důležitost (př. A. G. Bell – 

nejdůležitější vynálezy…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s danou osobností…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na další referáty: 

Socializace, sociální skupina, asertivita, šikana, kyberšikana, vandalismus, graffiti, Alexander 

Graham Bell, druhy komunikace (optika, mimika, gestika), Morseova abeceda, znaková řeč, 

braillovo písmo, internet a jeho historie, reklama a její vliv, Erasmus Rotterdamský, etiketa 

(slušné chování), Claude Chappe (optický telegraf), Louis Braille… 

Řecké divadlo, divadlo Bouda, Josef Kajetán Tyl, Voskovec a Werich, Suchý a Šlitr, Národní 

divadlo, Národní muzeum, Národní galerie, Miloš Forman, Hugo Haas, Jiří Sovák, Vladimír 

Menšík, Rudolf Hrušínský, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Gott, Karel Kryl, 



národní parky – Šumava, České Švýcarsko, Podyjí, Krkonoše, Ježíš Kristus, křesťanství, 

Mohammed, islám, Mojžíš, judaismus, Buddha, buddhismus… 

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 

Mgr. Karolína Teršová 

Zadání OV 7.A, 7. B- Teršová 

1) Poznámky (výklad) - zápis do sešitu 

Globální problémy 

- nazýváme jimi nejzávažnější problémy země 

- dělíme je na dvě velké skupiny: 

1) ekologické problémy 

- mají dopad na životní prostředí 

např.  

a) globální oteplování  

- vzniká vlivem jedovatých plynů, které se vlivem člověka dostávají do atmosféry, čím vzniká tzv. 

skleníkový efekt, který pouze propouští teplo dovnitř, ale brání úniku tepla ven 

-výsledkem je tání ledovců a zvýšení hladiny moří 

b) ničení životního prostředí  

- to způsobuje např. kácení lesů a pralesů, výfukové plyny z továren a automobilů 

2) společenské problémy 

- zasahují lidstvo 

např.  

a) války a terorismus 

- válka je konflikt doprovázený účastí ozbrojených sil (státy či skupiny mezi sebou válčím např. Kvůli 

náboženským důvodům) 

- terorismus chápeme jako promyšlené či plánované násilí proti nevinným lidem; cílem je vyvolání 

strachu nebo upoutání pozornosti  

b) rozdíly v životní úrovni  

- ve vyspělých zemích lidé plýtvají energií a zbožím, v chudých státech lidé žijí v bídě a umírají na 

nemoce 

 

2) úkol - čísluj architektonické slohy (dle pořadí, jak šli za sebou) - opakování z minule, můžeš použít 

sešit 

! TENTO ÚKOL POŠLI NA E-MAIL! 

baroko 

romantismus 

gotika  

románský sloh 

secese 

klasicismus 

renesance 



rokoko 

 

3) Stále trvající úkol - referát (viz. minulé zadání) 

- bylo zadán do konce dubna 

- kdo už má hotovo, tohoto úkolu si nevšímá 

- kdo referát ještě neposlal, má na něj následujících 14 dní 

 

 


