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1. Vazba na ŠVP 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro 

individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  

Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku 

průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu 

v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, 

dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat 

doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v 

textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, 

námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v 

kompetenci školy.  

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a 

zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. 

stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a 

napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor 

pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto 

žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. 

Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně 

respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat 

procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích 

obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují 

proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost 

utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum 

dovedností.  

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu.  

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova  
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Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova (MKV) 

Environmentální výchova  

Mediální výchova  
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1.1 Současný stav 

 

Výchova demokratického občana  

Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti, 

tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje 

způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně 

řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, 

ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a 

odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických 

způsobů řešení. 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických 

okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 

všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) 

vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní 

jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti 

demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si 

sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu 

spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o 

udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak k 

despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí 

schopnost kritického myšlení.  

Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou 

vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou 

tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a 

občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců – občanů na 

společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací 
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oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k 

domovu a vlasti. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za 
tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a 
prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě 
k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a 
odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z 
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

 

1.2 Inovace 

Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a 

doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků. 

Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány. 

 

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a 

demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 

škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním 

životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – 
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žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 

spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti 

(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za 

své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina 

základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v 

demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického 

systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s 

minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a 

spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a 

demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 

základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie 

jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie 

fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam 

ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a 

problémů v osobním životě i ve společnosti. 

 

Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013, 

2016  
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2. Učební osnovy 

Vlastivěda        5. ročník 

Výstup 

 
 

 
 
Učivo 
 

 

 
Mezipředmětové 

Poznámky 

  vztahy, projekty, kurzy 

Žák: 
 
- orientuje se na mapě světa   
   a Evropy,  
 - vyhledá jednotlivé světadíly   
   a oceány 
- popíše polohu, povrch a vodstvo     
  Evropy 
- vyhledá na mapě evropské státy a  
  významná evropská města 
- charakterizuje vybrané evropské  
  vybrané evropské státy z hlediska  
  polohy, podnebí, povrchu, průmyslu  
  a zemědělství 
- vysvětlí pojem Evropská unie 
- popíše polohu sousedních států ČR   
  a podrobněji se s nimi seznámí 
- seznámí spolužáky se zkušenostmi,  
  zážitky a zajímavostmi z vlastních  
  cest 
- porovná způsob života a přírodu v  
  naší vlasti a v jiných zemích 
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi 
 
 
 
 
- uvede významný globální problém a  
  navrhne způsob jeho řešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- orientuje se v časové posloupnosti  
  různých dějinných událostí 
- využívá časovou přímku 
- charakterizuje svými slovy vývojové  
  etapy historie naší vlasti 
- popíše způsob života lidí v různých 
   etapách historie naší vlasti 

 

Místo, kde žijeme 
 
- Evropa a svět; kontinenty,  
  evropské státy, EU,   
  cestování 
- mapy obecně zeměpisné   
  a tematické (obsah,  
  grafika, vysvětlivky) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidé kolem nás 
- základní globální problémy 
- významné sociální  
   problémy, problémy     
   konzumní společnosti, 
   nesnášenlivost mezi lidmi, 
   ohleduplnost, etické  
   zásady, globální problémy  
   životního prostředí 
  
Lidé a čas 
- současnost a minulost v  
  našem životě – proměny 
  způsobu života, bydlení,  
  předměty denní potřeby,    
  průběh lidského života,  
  státní svátky a významné  
  dny 

 
 
 
VDO: Principy  
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 
EGS: Evropa a svět 
nás zajímá 
 

Objevujeme Evropu   
a svět 
 

Jsme Evropané 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Čj, Vv, Pč, Př, Hv, Aj 
 

MKV: Kulturní 
diference 
Lidské vztahy 
 

Projekt - prezentace 
vybraného státu 
Evropy 
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- objasní svými slovy společenský,  
  politický a kulturní život českých  
  zemí v 19.století 
 - vysvětlí význam představitelů  
   národního obrození 
 - vyloží význam vědy a techniky pro 
   rozvoj výroby 
- stručně charakterizuje první  
   světovou válku 
- objasní vznik Československé     
   republiky a uvede nejvýznamnější    
   osobnosti 
 - posoudí život v českých zemích v  
   době nacistické okupace a význam     
   obnovení Československé republiky  
- charakterizuje způsob života v  
   poválečném období, v období  
   totality a po obnovení demokracie 
- objasní historické důvody státních  
  svátků a významných dnů 
- aktivně využívá jiné zdroje informací 

- orientace v čase - dějiny        
  jako časový sled událostí,  
  kalendáře, letopočet,  
  generace 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demokratická 
výchova po 

1989 – Listina, 
Ústava 
- výchova k  
  demokracii 
- volby, práva, volby  
  ve třídě 
Výlet 
  

Mezipředmětové 
vztahy: 
Čj, Vv, Pč, Př, Hv, Aj 
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3. Výukové materiály 

 

    Politická mapa Evropy a její změny ke konci 20. století 

 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: EVROPSKÉ STÁTY / orientuje se na mapě Evropy, 

pozná evropské státy a zná jejich hlavní města, umí je charakterizovat a uvést 

pojmy související s nimi 

Organizační formy a metody práce: práce skupin s řízeným rozhovorem (diskuse 

mezi žáky, výměna informací a poznatků, úroveň spolupráce členů skupiny) 

Pomůcky: pracovní list (možno i jednotlivé úkoly) – „zajímavý“ zeměpis (práce 

s mapou, křížovka, demokratické prvky, změny na mapě Evropy, poznávání států 

dle typických atributů) – pero, pastelky 

Cíl: Orientovat se v Evropě, utřídit poznatky  

Motivace: netradiční a zábavná „výuka“ 

  

V hodinách zaměřených na opakování učiva o Evropě s důrazem na politickou 

mapu Evropy a její změny ke konci 20. století lze použít návrhy z dané nabídky. Při 

zpracování těchto úkolů pro žáky jsme přemýšleli, jak zpestřit vyučovací hodiny. Tak, 

aby žáci byli neustále vyzýváni k aktivitě různými úkoly, které se týkají jak tématu, tak 

i mezipředmětových vztahů. 
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1) Práce s mapou 

Žáci v týmech (skupinách) mohou pracovat pouze s touto mapou či použít mapu 

Evropy, pokud jim orientace činní problémy. Možno doplnit o úkol spojený se 

členstvím v EU, o spojitost k České republice či jaké mají poznatky 

z evropských zemí, které navštívili. 

 

Evropa  

Poznej státy označené čísly: 

1 – 

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 – 

9 – 

10 – 

11 – 

12 – 

13 –  

14 –  

15 –  

 

Vybarvi žlutě státy (pouze očíslované), které jsou 
monarchie (hlava státu je monarcha → král, kníže aj.). 

Červeně vyznač státy (pouze očíslované), které porušují 
mezinárodní vztahy či „pošlapávají“ lidská práva). 

https://cdn.komensky.sk/thumb.php?server=cze&id=70506&type=4&thumb=1 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.komensky.sk/thumb.php?server=cze&id=70506&type=4&thumb=1
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1) POZNÁVAČKA (NETRADIČNÍ) – Poznej evropské státy 
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2) Křížovka  

Týmy vypracují danou křížovku. Pokud jsou rychlejší mohou vypisovat další 

státy a jejich hlavní města na papír. Další otázky mohou být směřovány na 

přírodní podmínky apod. 
 

    1.            

     2.           

  3.              

   4.             

                

     5.           

      6.          

     7.           

      8.          

      9.          

    10.            

 

Legenda: Doplň hlavní města: 

1. Itálie 

2. Španělska 

3.  Maďarska 

 

4. Portugalska 

5. Finska 

6. Rakouska 

7. Belgie 

8. Norska 

9. Francie 

10. Islandu

 

Pojem z tajenky: ______________________________________________________ 

 

Konec 20. století zaznamenal v Evropě velké změny na politické mapě. Padl 

komunistický režim. Některé státy se rozpadly a jeden nový stát vznikl sjednocením 

jiných států. Vybarvi libovolnou pouze státy, které se rozpadly. 

Československo Německo Jugoslávie Sovětský svaz 
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Uveď alespoň pět států, které vznikly nově v Evropě: __________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Zamysli se a vybarvi  

a) modře, co je typické pro demokratický stát,  

b) červeně, co je typické pro nedemokratické státy. 

 

 

 

Při této aktivitě si připomeneme pojem demokracie, charakteristické rysy 

demokratických států. Žáky vhodnými otázkami navést, které státy porušují zásady 

demokracie, s kterými projevy nedemokratických států nelze souhlasit a je nutné je 

odsoudit. (Vyučující může doplnit tento bod o zprávy ze současného světa.) 

 

 

Vysvětlíme si pojem demokracie: 
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PRINCIPY DEMOKRACIE 

 

DEMOKRACIE  

• je forma politického zřízení, která umožňuje všem občanům účast na řízení státu  

• je založena na principu svobody a rovnosti všech občanů 

 • politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny -- při rozhodování se menšina podřizuje 

většině, aniž by se musela vzdát svých práv a svobod 

 • slovo odvozeno z řečtiny -- démos = lid a kratos = vláda 

 

 

 

 

 

PRINCIPY DEMOKRACIE: 

 

Základní vlastnosti demokracie  

princip suverenity lidu – nejvyšším držitelem veškeré moci ve státě je lid, který volí 

své zástupce, kteří po určité období řídí stát  
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volby – vůle lidu se uskutečňuje prostřednictvím voleb konaných v pravidelných 

intervalech  
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Volby ve třídě 

 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: „TŘÍDNÍ“ VOLBY / rozumí pojmu demokracie, 

právo, ústava a volby, uvádí příklady porušování demokracie z historie 

Československa, ze současné Evropy a světa 

Organizační formy a metody práce: divadelní představení (role) 

Pomůcky: plenta i urna (pracovní vyučování), volební průkazy, volební lístky 

(výtvarná výchova nebo informatika) aj. 

Cíl: žáci si vyzkouší demokratickou volbu, zodpovědný přístup k volbám, 

vyberou si kandidáta dle volebního programu (konkretizace představy o 

ideálním prezidentovi a zdůvodní svůj výběr po skončení voleb) 

Motivace: tvořivost žáků (příprava materiální PV, VV či INF) a jejich podíl na 

jednotlivých rolích (kandidáti, volební komise, voliči) a průběhu „třídních“ voleb. 

Základním právem všech občanů ČR je právo volit. 

Představa o volbách: 

My sice nejsme plnoletí a nemůžeme se zúčastnit voleb, avšak na volby si "zahrát" 
můžeme, proto si ve třídě zinscenujeme "třídní volby" a budeme mezi námi volit 
prezidenta.  

Volby lze uspořádat zcela jednoduše nebo velmi propracovaně, aby připomínaly 
opravdový volební den (volební průkazy, volební lístky, urna, komise)  

 

Každý z kandidátů si vymyslí svůj volební program, který přednese občanům třídy a ti 
budou poté volit. 

Cíle a témata:  

• žáci si konkretizují představu o tom, jak by měl vypadat ideální prezident 

• žáci popíší jeho vlastnosti, dovednosti a znalosti 

Chybět nebude ani volební komise, plenta i urna, které si vyrobíme v rámci pracovních 
činností,  

V hodině voleb by bylo vhodné použít metodu E.U. R.  

EVOKACE  

1) řízený rozhovor s žáky a dostupnými fotografiemi z voleb na internetu 

2) učitel využije metodu Brainstormingu „Demokracie a přímá volba“ (na co se 
zaměříme při divadelním vystoupení a co očekáváme) – zápis na tabuli; 
uplatnění dříve osvojených znalostí, zkušenosti získané od rodinných 
příslušníků — účastníků voleb aj. 

3) závěrečný Brainstorming výběr – 3 bodů, které se stanou cílem „třídních“ voleb 
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UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ – práce pro žáky dle rolí  

„Divadelní představení“ 

1. Volební mítinky (představení kandidátů s připravenými volebními programy) 

2. Den D – „třídní volby“  

a) příprava volební místnosti 

b) voliči a přímá volba kandidáta 

c) práce volební komise 

d) vyhlášení výsledku voleb 

3. Mediální rozhovor s některými voliči (důvod výběru kandidáta) 

REFLEXE  

Společné zhodnocení přímé volby (klady a zápory) 

Možno použít myšlenkovou mapu (Heslo: demokratické volby či přímá volba). 
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Respektování základních lidských práv a svobod  

 

 každý člověk je svobodný, všichni lidé si jsou rovni a mají svá práva, 

která jim nesmí upírat ani státní moc = diskriminace je nepřípustná   

 dodržování právního řádu – všichni občané i stát musí dodržovat zákony, 

platí rovnost občanů před zákonem, dodržování presumpce neviny, 

každý má právo na nezávislý a nestranný soud  

  cílem státní moci je sloužit všem občanům – stát má chránit práva 

občanů  

  právo na soukromé vlastnictví a podnikání  

 ochrana a sociálně-ekonomické zajištění občanů v nouzi 
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HRA „LET BALÓNEM“ 

Pomůcky: Barevné tužky, fixy, archy papíru k vylepení na zeď 

Aktivita: „Let balónem" 

Průběh: Aktivitu řídí učitel. Žáci vytvoří skupiny o pěti až šesti členech. Každá skupina 
dostane velký arch papíru a fixy. Žáci nakreslí horkovzdušný balón letící nad oceánem 
nebo místní krajinou. „Pytle s pískem" symbolizující deset lidských práv (viz příloha) 
jsou přivázané k obrázku. 

Žáci mají za úkol představit si sami sebe, jak cestují „balónem lidských práv". Balón 
začíná klesat a cestující musí odhodit nějaké pytle s pískem, aby zabránili vážné 
nehodě. 

Úkolem tedy je stanovit priority lidských práv představovaných pytli s pískem. Žáci 
mohou využívat například následující kritéria: Je nějaké právo nepřímo obsažené v 
jiném právu? Je nějaké právo zvlášť důležité pro demokracii nebo pro naše osobní 
potřeby? 

Nicméně balón stále klesá a v pravidelných intervalech je nutné odhazovat další pytle 
s pískem. Žáci musejí vyhodit další zátěž. Po odhození čtyř nebo pěti pytlů s pískem 
přistane balón bezpečně na zemi. 

Závěr a reflexe: Každá skupina předloží svůj seznam celé třídě a vysvětlí (některé) 
ze svých priorit. Následně je možné seznamy porovnat. Vzniklo hodně rozdílů? 
Rovněž by mělo proběhnout závěrečné shrnutí práce ve skupině. Bylo obtížné se 
dohodnout? Bylo obtížné upřednostnit některá lidská práva před jinými? Ideálně by se 
studenti měli být schopni shodnout na tom, že všechna zde uvedená práva jsou 
důležitá, avšak lidé mohou mít různé priority, pokud si musí vybrat. 

V případě fungující společnosti by zrušení jakéhokoliv z práv způsobilo závažné 
narušení demokracie. Lidská práva jsou přirozená práva, a tedy nezcizitelná. Let 
balónem byl tedy pouze simulací situace, která – doufejme – se nikdy nestane: vláda 
diktátora. Pokud začnou studenti zpochybňovat pravidla této hry na tomto základě, pak 
byl výchovný cíl bezezbytku dosažen. 
 

  

 
Hodnocení 

Vzhledem k charakteru aktivit (mohou sloužit jako úvodní k rozsáhlejšímu tématu) si 
učitel sám konkretizuje výstupy. 

 

Vlastní formulace cílů: 

 Žáci vysvětlí, co jsou to lidská práva, uvedou, kde najdeme lidská práva 
sepsaná, popíší, jakým způsobem je zajištěno dodržování lidských práv. 

 Žáci jmenují lidská práva. 
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 Žáci zdůvodní, proč by měla být lidská práva nezcizitelná. 

 Žáci objasní, jak souvisí zrušení lidských práv s nastolením diktatury. 
 

Seznam práv pro aktivitu "Let balónem" - tj. zátěžové pytle s pískem jsou 
tvořeny těmito právy:  

 
 –  svobodné volby 

 
 –  svoboda vlastnictví 

 
 –  rovnoprávnost mužů a žen 

 
 –  čisté a zdravé prostředí 

 
 –  přístup k nezávadnému jídlu a pitné vodě 

 
 –  právo na vzdělání 

 
 –  svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

 
 –  ošacení a bydlení pro všechny občany 

 
 –  soukromý život bez rušení 

 
 –  svoboda pohybu 
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4. Přílohy (řešení) 

 

1) Práce s mapou 

 

Evropa  

Poznej státy označené čísly: 

1 – Finsko 

2 – Španělsko 

3 – Rumunsko 

4 – Spojené království 

5 – Rakousko 

6 – Bělorusko 

7 – Norsko 

8 – Itálie 

9 – Řecko 

10 – Německo 

11 – Francie 

12 – Ukrajina 

13 – Rusko 

14 – Polsko 

15 – Island 

 

Vybarvi žlutě státy (pouze očíslované), které jsou 
monarchie (hlava státu je monarcha → král, kníže aj.). 

Červeně vyznač státy (pouze očíslované), které porušují 
mezinárodní vztahy či „pošlapávají“ lidská práva). 

https://cdn.komensky.sk/thumb.php?server=cze&id=70506&type=4&thumb=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.komensky.sk/thumb.php?server=cze&id=70506&type=4&thumb=1
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2) Křížovka 

    1. Ř Í M         

     2. M A D R I D     

  3. B U D A P E Š Ť      

   4. L I S A B O N      

                

     5. H E L S I N K Y   

      6. V Í D E Ň     

     7. B R U S E L     

      8. O S L O      

      9. P A Ř Í Ž     

    10. R E Y K J A V Í K   

 

Legenda: Doplň hlavní města: 

11. Itálie 

12. Španělska 

13.  Maďarska 

 

14. Portugalska 

15. Finska 

16. Rakouska 

17. Belgie 

18. Norska 

19. Francie 

20. Islandu 

 

Pojem z tajenky: MAPA EVROPY 

 

Konec 20. století zaznamenal v Evropě velké změny na politické mapě. Padl 

komunistický režim. Některé státy se rozpadly a jeden nový stát vznikl sjednocením 

jiných států. Vybarvi libovolnou pouze státy, které se rozpadly. 

Československo Německo Jugoslávie Sovětský svaz 

 

Uveď alespoň pět států, které vznikly nově v Evropě: Česko, Slovenko, Ukrajina, 

Estonsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Kosovo, Severní Makedonie aj. 
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3) Zamysli se a vybarvi  

a) modře, co je typické pro demokratický stát,  

b) červeně, co je typické pro nedemokratické státy. 
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4) POZNÁVAČKA (NETRADIČNÍ) – Poznej evropské státy 

  

 

  

 

DÁNSKO 

  

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

  

 

 

 

 

 

ŠVÉDSKO 

  

FRANCIE 

 

 

 

   

 

MAĎARSKO 

  

ITÁLIE 

  

 

 

 

ŠPANĚLSKO 

  

ČESKO 



 
27 

 

5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 

 

1. DRNEK, Martin a kolektiv. Společenské vědy pro střední školy – 2. Díl – 

Učebnice. Brno: Nakladatelství Didaktis spol. s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7358-

152-7.  

2. ŠVP DOMINO 

3. DVOŘÁK, Jan a kolektiv. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: 

Nakladatelství Didaktis spol. s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7358–122-0  

4. Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha, 

2013, 2016 

Internetové zdroje: 

www.wikipedia.cz   

https://svetlega.webnode.cz/_files/200000093-cc938cd8d5/lego%20kostky.jpeg  

https://mrtns.eu/tovar/_l/116/l116227.jpg?v=1348128394 

https://i.ck.cz/f/82757/76.jpg  

https://previews.123rf.com/images/konstantin32/konstantin321304/konstantin321304

00100/19356378-the-red-telephone-box-london-uk.jpg 

https://img.ihned.cz/attachment.php/300/65307300/RhS2uUxstidT8Jy1bL0aFf6VNcB

3OMQ4/jarvis_5751c520498ec7cba72f2c6d.jpg   

https://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/104/428_big.jpg 

https://thumbnails-4.fotky-foto.cz/400/04/33/68/FotkyFoto_rucne-tazene-eiffelova-

vez-pariz-vektorove-ilustrace_43368937.jpg  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Peugeot_newlogo.png  

https://i.cdn.nrholding.net/57718147/1000/1000  

https://as2.ftcdn.net/jpg/02/41/12/11/500_F_241121176_fijlZFTdrtaRHL5WyIoNBGqf

K22S6adb.jpg 

https://c1.primacdn.cz/sites/default/files/6/e1/5284071-istock-1194899511.jpg  

http://www.wikipedia.cz/
https://svetlega.webnode.cz/_files/200000093-cc938cd8d5/lego%20kostky.jpeg
https://mrtns.eu/tovar/_l/116/l116227.jpg?v=1348128394
https://i.ck.cz/f/82757/76.jpg
https://previews.123rf.com/images/konstantin32/konstantin321304/konstantin32130400100/19356378-the-red-telephone-box-london-uk.jpg
https://previews.123rf.com/images/konstantin32/konstantin321304/konstantin32130400100/19356378-the-red-telephone-box-london-uk.jpg
https://img.ihned.cz/attachment.php/300/65307300/RhS2uUxstidT8Jy1bL0aFf6VNcB3OMQ4/jarvis_5751c520498ec7cba72f2c6d.jpg
https://img.ihned.cz/attachment.php/300/65307300/RhS2uUxstidT8Jy1bL0aFf6VNcB3OMQ4/jarvis_5751c520498ec7cba72f2c6d.jpg
https://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/104/428_big.jpg
https://thumbnails-4.fotky-foto.cz/400/04/33/68/FotkyFoto_rucne-tazene-eiffelova-vez-pariz-vektorove-ilustrace_43368937.jpg
https://thumbnails-4.fotky-foto.cz/400/04/33/68/FotkyFoto_rucne-tazene-eiffelova-vez-pariz-vektorove-ilustrace_43368937.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Peugeot_newlogo.png
https://i.cdn.nrholding.net/57718147/1000/1000
https://as2.ftcdn.net/jpg/02/41/12/11/500_F_241121176_fijlZFTdrtaRHL5WyIoNBGqfK22S6adb.jpg
https://as2.ftcdn.net/jpg/02/41/12/11/500_F_241121176_fijlZFTdrtaRHL5WyIoNBGqfK22S6adb.jpg
https://c1.primacdn.cz/sites/default/files/6/e1/5284071-istock-1194899511.jpg


 
28 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2_KGcEcxWqa3qTTSISTZdr5ci1y4CvNB3A

uhJ1okI2ETgL0zvHJOMMnNwiubSaetelNDiQAyat81JhWKPvmtiXA73vC_xjk5prWrY

asH-qD0pzpb79suKup_qVQbjAoYuWZPRMqBPNwqCNZlTRg 

https://cdn.xsd.cz/resize/e8c595e98e85354983f36f01e0347fd9_resize=1280,877_.jp

g?hash=173c8f3f8137889090bb76e7b843a3ab  

https://www.autodoplnky.cz/picture/automobilky/seat/seat-logo-big.jpg 

https://auto-horejsek.cz/images/novinky-skoda/2019/skoda-auto-logo.jpg  

https://cdn.xsd.cz/resize/824ae4f48f863b77a70dc344b27981cb_extract=21,0,518,29

2_resize=680,383_.jpg?hash=f84b341f9837d6dd5922e831ad7ada5c 

foto spravedlnost – Bing images 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Election_MG_3455.JPG 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piraten_Bundesparteitag_2012_Bochum3.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ballot_box_of_czech_legislative_election_201

0.jpg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senat_2833.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Milo%C5%A1_Zeman_March_201

3.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravian_Provincial_Diet_-

_Assembly_hall_04.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frankfurt_Am_Main-

Gerechtigkeitsbrunnen-DetailJustitia_von_Westen-20110408.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noun_project_759.svghttp://commons.wikime

dia.org/wiki/File: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ- 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Internet_Explorer_10_logo.svg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mozilla_Firefox_logo_2013.svg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CNN_Atlanta_Newsroom.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mf_dnes_logo.png 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_speech_reason_progress.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceska_Televize_SNG_Truck_%28662138362

1%29.jp 

Lidská práva - Aktivity pro inspiraci - VDO (vychovakobcanstvi.cz) 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2_KGcEcxWqa3qTTSISTZdr5ci1y4CvNB3AuhJ1okI2ETgL0zvHJOMMnNwiubSaetelNDiQAyat81JhWKPvmtiXA73vC_xjk5prWrYasH-qD0pzpb79suKup_qVQbjAoYuWZPRMqBPNwqCNZlTRg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2_KGcEcxWqa3qTTSISTZdr5ci1y4CvNB3AuhJ1okI2ETgL0zvHJOMMnNwiubSaetelNDiQAyat81JhWKPvmtiXA73vC_xjk5prWrYasH-qD0pzpb79suKup_qVQbjAoYuWZPRMqBPNwqCNZlTRg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2_KGcEcxWqa3qTTSISTZdr5ci1y4CvNB3AuhJ1okI2ETgL0zvHJOMMnNwiubSaetelNDiQAyat81JhWKPvmtiXA73vC_xjk5prWrYasH-qD0pzpb79suKup_qVQbjAoYuWZPRMqBPNwqCNZlTRg
https://cdn.xsd.cz/resize/e8c595e98e85354983f36f01e0347fd9_resize=1280,877_.jpg?hash=173c8f3f8137889090bb76e7b843a3ab
https://cdn.xsd.cz/resize/e8c595e98e85354983f36f01e0347fd9_resize=1280,877_.jpg?hash=173c8f3f8137889090bb76e7b843a3ab
https://www.autodoplnky.cz/picture/automobilky/seat/seat-logo-big.jpg
https://auto-horejsek.cz/images/novinky-skoda/2019/skoda-auto-logo.jpg
https://cdn.xsd.cz/resize/824ae4f48f863b77a70dc344b27981cb_extract=21,0,518,292_resize=680,383_.jpg?hash=f84b341f9837d6dd5922e831ad7ada5c
https://cdn.xsd.cz/resize/824ae4f48f863b77a70dc344b27981cb_extract=21,0,518,292_resize=680,383_.jpg?hash=f84b341f9837d6dd5922e831ad7ada5c
https://www.bing.com/images/search?q=foto+spravedlnost&id=7D3BB0B96A395A1D172FBB042B38D03BAF1DDAC5&form=IQFRBA&first=1&disoverlay=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceska_Televize_SNG_Truck_%286621383621%29.jp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceska_Televize_SNG_Truck_%286621383621%29.jp
http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/aktivity-k-lidskym-pravum-aktivity-uvedene-v-lekci-jsou-vhodne-pro-vsechny-typy-skol-zs-sos-gym-uprava-je-individualni

