
Občanská výchova 7. ročník – OPAKOVÁNÍ – od 18. 05. do 29. 05. 2020 

Mgr. Petr Klička 

 

1. pracovní listy – nejlépe vypracovat s pomocí PC (poslat mailem) 

 

Pracovní list „Kultura, umění, životní prostředí“ 

 

1. Co je to kultura? 

………………………………………………. 

 

2. Co je to amfiteátr? 

………………………………………………. 

 

3. Jak se jmenuje česká národní hymna? 

………………………………………………. 

Kdo napsal její text? 

………………………………………………. 

Kdo napsal její hudbu? 

………………………………………………. 

V jaké divadelní hře hymna poprvé zazněla? 

………………………………………………. 

 

4. Kdy vzniklo Národní divadlo? 

………………………………………………. 

Kteří dva architekti se podíleli na tvorbě divadla? 

a) ………………………………………………. 

b) ………………………………………………. 

 

5. Co je to galerie? 

………………………………………………. 

Co je to archiv? 

………………………………………………. 

Co je to skanzen? 

………………………………………………. 



6. Kdo to byl Miloš Forman? 

………………………………………………. 

 

7. Kdo to byl Bedřich Smetana? 

………………………………………………. 

Kdo to byl Antonín Dvořák? 

………………………………………………. 

 

8. Co je to kýč? 

………………………………………………. 

Co je to múza? 

………………………………………………. 

Co je to depozitář? 

………………………………………………. 

 

9. Co je to subkultura? 

………………………………………………. 

 

10. Napiš 4 národní parky v ČR: 

I. ………………………………………………. 

II. ………………………………………………. 

III. ………………………………………………. 

IV. ………………………………………………. 

 

11. Co je to kulturní krajina? 

………………………………………………. 

 

12. Co je to Greenpeace? 

………………………………………………. 

 

13. Co je to ekologie? 

………………………………………………. 

 

 



OV 7. ročník 18. - 29. 5 

Mgr. Teršová 

1) Poznámky - zapiš do sešitu 

Vlastnictví 

-zajišťuje potřeby a plní přání 

- zahrnuje majetek a peníze 

Majetek 

1) nehmotný 

- nemůžeme si na něj sáhnout 

= různé nápady, myšlenky 

 

2) hmotný 

- můžeme si na něj sáhnout 

např. Auto, dům, oblečení 

a) movitý = přemístitelný (auto, kniha) 

b) nemovitý = nepřemístitelný (tzv. nemovitost - zejména budovy) 

Další dělení majetku 

a) soukromý 

- vlastní ho rodina nebo jednotlivá osoba (např. rodinný dům) 

b) veřejný 

- vlastní ho obec nebo stát (např. Park) 

 

2. úkol - Rozděl věci, které patří do majetku osobního a které patří do majetku veřejného POŠLI 

Osobní automobil, kniha, železnice, lednička, chodník, kašna, autobusová zastávka, hřeben, tričko, 

národní park 

Soukromý Veřejný 

  

  

  

  

 

3. úkol - zamysli se - napiš 3 věci, které vlastníš a 3 věci, které by si v budoucnu chtěl vlastní NEMUSÍŠ 

POSÍLAT 

4. Výuka ,,online” NAPIŠ, CO SI VIDĚL, JAK SE TI LÍBILO/NELÍBILO + PROČ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8cG430bxw&list=PL2F75E3242CE2C7C5&index=1 - video o 

památkách UNESCO v ČR (jsou zde jednotlivá videa o každé památce, každé trvá asi minutu) 

https://www.youtube.com/watch?v=MaXQmc-g9Nw&t=26s - video o stavebních slozích (jedná se o 

video ze ZŠ Bílina, pan učitel natáčí venku, tak je trochu horší vzduch, ale pěkně vše vysvětluje, video 

si pusť od 4. minuty)-  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8cG430bxw&list=PL2F75E3242CE2C7C5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MaXQmc-g9Nw&t=26s

