
Občanská výchova 7. ročník – od 1. 6. do 12. 6. 2020 

 

POKRAČOVÁNÍ DOKUMENTŮ - Úkoly na následující období budou oddechové. 

Pokračujte ve sledování dokumentů 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) 

 

Důležité! 

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

listy z 1. a 5. období 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 1. - 12. 6 

Mgr. Teršová 

1) Poznámky - zapiš si do sešitu 

Peníze 

A) hotovost 

- hotové mince a papírové bankovky 

B) bezhotovostní peníze 

- peníze, které jsou na účtech bank 

- slouží k platbě kartou 

Daně 

- hlavní příjem státu 

- zákonem určená povinná platba 

- dělení: 

a) přímé  

- platí je přímo občané 

např. daň z příjmů (15%) 

 

B) nepřímé 

- neplatíme je přímo, ale jsou zahrnuty v ceně výrobků 

např. DPH = daň z přidané hodnoty (21%,15%) 

 

2) Úkol - spoj osobnosti, které jsou na českých bankovkách POŠLI NA MAIL 

 

100 Emma Destinová 

200 Tomáš Garrique Masaryk 

500 Jan Amos Komenský 

1000 Božena Němcová 

2000 Božena Němcová 

5000 František Palacký 

 

3) Výuka online PODÍVEJ SE NA VIDEO O VÝVOJI PENĚZ A NAPIŠ, CO JSI SE Z VIDEA DOZVĚDĚL A ZDA 

SE TÍ LÍBILO 

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g

