
Občanská výchova 6. ročník (úkoly určené od 30.3. do 14. 4.) 

1) Výklad (zapiš si do sešitu)  

 Korunovační klenoty 

-soubor předmětů, které symbolizovaly moc českých králů a udělovaly se při korunovaci 

- náleží sem:  

• svatováclavská koruna 

• žezlo 

• jablko 

-jsou uloženy v Praze v chrámu sv. Víta (vstupní dveře jsou zamčeny sedmi zámky, klíče mají jen 

významné osobnosti ČR, jako je například prezident) 

 

Prezident 

- je volen občany (od r. 2012, dříve byl volen parlamentem) 

- je volen na 5 let (může být zvolen 2x za sebou) 

- prezidentem se může stát občan ČR od 40let 

- k jeho úkonům patří například jmenování členů vlády nebo podepisování zákonů 

 

Únor 

- v únoru najdeme významný den Hromnice (2.2) 

- v posledních letech je populární svátek všech zamilovaných sv. Valentýn (14.2.) 

-v únoru také probíhá masopust (třídenní svátek, pro který jsou typické masopustní průvody a 

zabijačky, po masopustu dle tradice následuje čtyřicetidenní půst) 

2) Pracovní list (viz. Příloha) 

- nemusíš skenovat celé zpátky, stačí pro kontrolu poslat 1. úkol (název pracovní listu) + kdo v 

pracovním listu chybí 

3) Referát (tento úkol není určený na 14 dní, ale na celý měsíc duben) 

Zadání pro referát: 

- vyber si jednoho z prezidentů České či Československé republiky (viz. minulý úkol) 

- zpracuj základní data o jeho životě a zásadních událostech, které se staly za jeho funkčního období 

(rozsah alespoň půl stránky) 

- důležité: nepoužívej jen tlačítka ctrl c a ctrl v, ale zaměř se na slova, kterým nerozumíš a ty buď v 

závorce vysvětli, nebo je do referátu nedávej 

- referát můžeš vypracovat v libovolné formě (na papír a naskenovat, ve wordu či ve formě 

prezentace) 

- uveď, odkud jsi informace čerpal (nejlépe je vypracovávat referát z více zdroje, nyní je složitější 

situace, protože knihovny jsou zavřené, takže pokud nemáš doma žádnou knihu, kde by se tyto 

informace daly získat, a bude pracovat pouze s internetem, použij alespoň více internetových 

stránek - ne pouze wikipedii) 

- pokud budeš úkol zasílat ve wordu či power pointu, přilož nějaký obrázek 

- zašli do konce dubna na e-mail 

 




