
Mgr. Petr Klička 

Občanská výchova 7. ročník – od 4. 5. do 15. 5. 2020 

 

Úkoly na následující období budou oddechové. Abych neustále nezadával jen úkoly, máte zde 

návrhy na dokumenty z občanské výchovy pro 7. ročník. 

 

Česká televize -> kategorie EDU -> předmět ČLOVĚK A SPOLEČNOST -> 2. stupeň ZŠ -> 

kategorie ETIKA; MEDIÁLNÍ VÝCHOVA; NÁBOŢENSTVÍ, SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE, 

ČLOVĚK A KULTURA 

 

Odkaz: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?stupen=2-stupen-

zs&tema=etika_medialni-vychova_nabozenstvi_socialni-komunikace_clovek-a-kultura 

 

Jedná se o webové stránky České televize s výukovými pořady pro ZŠ a SŠ. 

 

Je zde mnoho videí, z nichţ některá jsou dokumentární a některá spíše zábavná. Vyberte si 

videa podle toho, co se vám líbí a co vás zajímá. 

 

Délku vybraných videí přizpůsobte výuce: 

Například 3 – 4 delší videa (okolo 15 – 16 minut) nebo 5 – 6 kratších videí (okolo 10 – 11 

minut) 

 

Důleţité! 

Vyuţijte tohoto volnějšího období k dokončení úkolů, které jste zatím neudělali – př. pracovní 

listy a referáty. 

Zároveň můţete poslat i úkoly, které byly původně zamýšleny pro odevzdání aţ ve škole – př. 

plakát Šikana nebo plakát Naše kultura. Stačí je vyfotit (pokud je máte na papíře) nebo poslat 

v elektronické podobě. 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?stupen=2-stupen-zs&tema=etika_medialni-vychova_nabozenstvi_socialni-komunikace_clovek-a-kultura
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?stupen=2-stupen-zs&tema=etika_medialni-vychova_nabozenstvi_socialni-komunikace_clovek-a-kultura


OV 7. ROČNÍK 4. - 15. 5. MGR. TERŠOVÁ 

1) Poznámky - zapiš si do sešitu 

Potřeby 

-rozlišujeme: 

1. Přání 

= naše tužba 

a) splnitelné 

b) nesplnitelné 

 

2. Potřeby 

= pocit nadbytku nebo nedostatku, který si člověk uvědomuje a snaží se ho odstranit 

a) biologické = primární (hlad, žízeň) 

b) ostatní = sekundární (většina potřeb spojených se vztahy) 

-potřeba bezpečí 

- potřeba lásky 

- potřeba úspěchu 

 

-předmětům, které uspokojují naše potřeby, říkáme statky  

- činnostem, které uspokojují naše potřeby, říkáme služby 

- většinu statků a služeb si můžeme koupit za peníze, ale některé nelze (např. láska) 

 

 

2) Úkol - Seřaď co je přání a co potřeba (vycházej  z významu slov - z toho, že potřebu potřebuješ, 

přání chceš) POŠLI NA E- MAIL 

Jídlo, Návštěva kina, nový počítač, láska, velký dům, úspěch 

 

                              Přání                                Potřeba 

  

  

  

 

 

 

3) Zamysli se � - co je tvoje největší přání, co je tvoje nejvýznamnější potřeba a PROČ (MŮŽEŠ 

PŘIPOJIT K MAILU, ALE NEMUSÍŠ) 

 


