
Mgr. Petr Klička 

Občanská výchova 7. ročník – OPAKOVÁNÍ (od 30. 3. 2020 do 14. 4. 2020) 

 

1. Náměty na samostatné práce: (případné odevzdání po návratu do školy) 

a) plakát na téma „prevence šikany“   

- nějaký nadpis („STOP TÝRÁNÍ“, „ZASTAVTE ŠIKANU“) 

- text (co je to šikana, jak se projevuje…) 

- obrázek vyjadřující šikanu 

- nějaké rady, co dělat v případě šikany (kam se obrátit, kam zavolat…) 

- lze vyrobit např. informační leták -> nejdůležitější čísla v případě násilí a šikany, jak se 

zachovat když o šikaně vím nebo ji vidím… 

- zvolit větší formát papíru (př. A3) 

 

2. Náměty na další referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (př. A. G. Bell – narození, úmrtí…) + důležitost (př. A. G. Bell – 

nejdůležitější vynálezy…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s danou osobností…) 

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

 

Témata na další referáty: 

Socializace, sociální skupina, asertivita, šikana, kyberšikana, vandalismus, graffiti, Alexander 

Graham Bell, druhy komunikace (optika, mimika, gestika), Morseova abeceda, znaková řeč, 

braillovo písmo, internet a jeho historie, reklama a její vliv, Erasmus Rotterdamský, etiketa 

(slušné chování), Claude Chappe (optický telegraf), Louis Braille… 

 

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

 

3. Opakování – učebnice: 

Patříme k lidem (uč. Fraus 7. roč., str. 6 – 8) 

Vliv rodiny (uč. Fraus 7. roč., str. 8 – 10) 

Ve škole (uč. Fraus 7. roč., str. 10 – 12) 

Mezi vrstevníky (uč. Fraus 7. roč., str. 12 – 14) 



Komunikace (uč. Fraus 7. roč., str. 14 – 17) 

Média (uč. Fraus 7. roč., str. 17 – 18) 

Slušnost pro každý den (uč. Fraus 7. roč., str. 29 – 32) 

 

Mgr. Karolína Teršová 

Občanská výchova 7. A, B (úkoly určené od 30. 3 do 14. 4.) 

1) Výklad (zapiš si do sešitu) - Architektonické slohy 

 

1.románský sloh (10-12. st.) 

- silné zdi, malá okna, půlkruhový oblouk 

- např. rotunda sv. Jiří na Řípu 

 

2. gotika (12. - 15. století) 

- lomený oblouk, žebrová klenba 

např. Karlštejn, katedrála sv. Víta 

 

3. renesance (15. - 16. století) 

- sgrafita= vyškrábávání do omítky 

- arkády= řady oblouků oddělených sloupy 

např. zámek Telč 

 

4. baroko (17. - 18. století) 

- typické je zdobení zlatem, andělíčci a kopule 

např. kostel sv. Mikuláše v Praze 

 

5. rokoko (2. Polovina 18. století) 

- ještě více zdobené než baroko 

např. zámek Nové Hrady 

 

6. klasicismus (1. Polovina 19. století) 

- trojúhelníkové štíty 

- antické sloupy 

např. Město Františkovy Lázně 

 

7. romantismus (19. století) 

- vznikají stavby, které napodobují minulé směry 

např. zámek Hluboká, zámek Lednice 

 

8. secese (počátek 20. století) 

- objevují se tvary rostlin, zvířat, mozaiky 

např. Obecní dům v Praze  

 



2) Pracovní list  

- není třeba skenovat celé, stačí pro kontrolu úkol č. 4 

 

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

Zadání pro referát: 

- vyber si jednu z památek zařazených do UNESCO (viz. minulý úkol) 

- zpracuj základní data o této památce (kde se nachází, kdy byla vystavěna, od kdy se stala památkou 

zařazenou do UNESCA, zda jí lze navštívit atd.) 

- 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 budeš 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 

 


