
Mgr. Petr Klička 

Občanská výchova 7. ročník – OPAKOVÁNÍ 

 

1. pracovní listy – nejlépe vypracovat s pomocí PC 

a) Náboženství – 1. část 

b) Náboženství – 2. část 

 

2. Náměty na referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (narození, smrt,…) + důležitost (př. Ježíš Kristus – křesťanství, 

ukřižování…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s danou osobností – křest, smrt…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na referáty: 

Řecké divadlo, divadlo Bouda, Josef Kajetán Tyl, Voskovec a Werich, Suchý a Šlitr, Národní 

divadlo, Národní muzeum, Národní galerie, Miloš Forman, Hugo Haas, Jiří Sovák, Vladimír 

Menšík, Rudolf Hrušínský, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Gott, Karel Kryl, 

národní parky – Šumava, České Švýcarsko, Podyjí, Krkonoše, Ježíš Kristus, křesťanství, 

Mohammed, islám, Mojžíš, judaismus, Buddha, buddhismus… 

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 

3. Opakování – učebnice: 

Kultura (uč. Fraus 7. roč., str. 18 – 20) 

Umění (uč. Fraus 7. roč., str. 20 – 22) 

Krása kolem nás (uč. Fraus 7. roč., str. 22 – 24) 

Víra a náboženství (uč. Fraus 7. roč., str. 24 – 26) 

Nejstarší formy náboženství (uč. Fraus 7. roč., str. 26 – 29) 

Kam za kulturou (uč. Fraus 7. roč., str. 32 – 33) 

 

 

 



Pracovní list „Náboženství“ – 1. část 

 

1. Napiš alespoň 5 náboženství: 

a) ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

e) ………………………………………………… 

 

2. Co je to religionistika? 

…………………………………………. 

 

3. Co je to teologie? 

…………………………………………. 

 

4. Co je to ateismus? 

…………………………………………. 

Kolik % Čechů tvoří ateisté? Vyber správnou odpověď: 

a) přibližně 10 % 

b) přibližně 15 % 

c) přibližně 30 % 

d) přibližně 50 % 

 

5. Křesťanství – doplň: 

Počet uctívaných bohů = …………………………………………. 

Posvátná kniha = …………………………………………. 

Posvátná kniha se dělí na: 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

Posvátná postava = …………………………………………. 

Symbol = …………………………………………. 

Svatostánek = …………………………………………. 

Hlava křesťanské církve = …………………………………………. 

Jak se jmenuje současná hlava křesťanské církve?…………………………………………. 



6. Co je to křest? 

…………………………………………. ………………………………………….…………… 

 

7. Judaismus – doplň: 

Počet uctívaných bohů = …………………………………………. 

Jméno boha (pokud jejich víc alespoň 1): 

…………………………………………. 

Svatostánek = …………………………………………. 

Posvátné svitky = …………………………………………. 

Posvátná postava = …………………………………………. 

 

8. Co je to holocaust? 

………………………………………….………………………………………….……………

…………………………….………………………………………….………………………… 

 

9. Islám – doplň: 

Počet uctívaných bohů = …………………………………………. 

Jméno boha (pokud jejich víc alespoň 1): 

…………………………………………. 

Posvátná postava = …………………………………………. 

Posvátná kniha = …………………………………………. 

Svatostánek = …………………………………………. 

 

10. Napiš alespoň 5 pilířů islámu: 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

c) …………………………………………. 

d) …………………………………………. 

e) …………………………………………. 

 

11. Co je to animismus?: 

………………………………………….…………………………………………. 

 

 



Pracovní list „Náboženství“ – 2. část 

 

1. Co je to totemismus? 

………………………………………….…………………………………………. 

Co je to kolektivní totemismus? 

………………………………………….…………………………………………. 

Co je to individuální totemismus? 

………………………………………….…………………………………………. 

 

2. Kdo položil základy buddhismu? 

………………………………………………….. 

V jaké zemi buddhismus vznikl? 

………………………………………………….. 

Jak se jmenují texty s buddhistickým učením? 

………………………………………………….. 

 

3. Vysvětli pojmy: 

a) bóhdi = ………………………………………………….. 

b) nirvána = ………………………………………………….. 

c) védy = ………………………………………………….. 

d) reinkarnace = ………………………………………………….. 

e) karma = ………………………………………………….. 

 

4. V jaké zemi vznikl hinduismus? 

………………………………………………….. 

 

5. Vysvětli pojmy: 

a) Brahma = ………………………………………………….. 

b) Šiva = ………………………………………………….. 

c) Višnu = ………………………………………………….. 

d) mókša = ………………………………………………….. 

 

6. Co jsou to varny? 

………………………………………………….. 



7. Na jaké 4 kasty se dělila hinduistická společnost? 

a) ………………………………………………….. 

b) ………………………………………………….. 

c) ………………………………………………….. 

d) ………………………………………………….. 

 

8. Co je to sekta? 

…………………………………………………..……………………………………………… 

 

9. Co víš o Ježíši Kristovi? 

…………………………………………………..………………………………………………

…..…………………………………………………..…………………………………………

………..…………………………………………………..…………………………………… 

 

10. Co víš o Mojžíšovi? 

…………………………………………………..………………………………………………

…..…………………………………………………..…………………………………………

………..…………………………………………………..…………………………………… 

 

11. Co víš o Mohamedovi? 

…………………………………………………..………………………………………………

…..…………………………………………………..…………………………………………

………..…………………………………………………..…………………………………… 

 

12. Co víš o Buddhovi? 

…………………………………………………..………………………………………………

…..…………………………………………………..………………………………………….. 

 

13. Nakresli:  a) znak křesťanství  b) znak judaismus (tzv. Davidovu hvězdu) 

 

 

 

 

 



Mgr. Karolína Teršová 

Občanská výchova 7. ročník 

  

Materiál pro třídy 7. A, 7. B (paní učitelka Teršová)  

1) Výklad – Kulturní bohatství (zapsat si do sešitu) 

- řadíme sem: 

1. významné výtvory lidské činnosti 

-zejména stavby – mezi nejvýznamnější stavby patří ty zapsané v Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO 

2. kulturní  zvyklosti 

- zvyky přejaté po našich předcích 

- spojují se zejména s oslavami jednotlivých svátků 

 

3. chráněné území 

a) národní parky 
- nejpřísnější režim ochrany 

- 4 v ČR (Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Národní park Šumava, Národní 

park České Švýcarsko) 

 

b) chráněná krajinná oblast 
- menší stupeň ochrany než u NP 

- např. CHKO Beskydy, CHKO Český les 

c) přírodní rezervace 
- ochrana menších území 

 

2) úkol  

- najdi na internetu či v knihách památky zařazené do UNESCO v ČR (pošli do e-mailu) 

 


