
Občanská výchova 9. ročník – OPAKOVÁNÍ 

 

1. pracovní listy – nejlépe vypracovat s pomocí PC 

a) Globalizace – 1. část 

a) Globalizace – 2. část 

 

2. Náměty na referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (př. OSN – kdy vznikla, proč vznikla…) + důležitost (př. OSN – 

co je jejím cílem, kde ve světě působí…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s daným tématem…) 

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

 

Témata na referáty: 

Globalizace (základní informace), OSN, multikulturalismus (základní informace), 

humanitární pomoc, Červený kříž, Červený půlměsíc, Červený krystal, Alice Masaryková, 

globální problémy, lokální problémy, terorismus, chudoba, slumy, poškozování životního 

prostředí, Světový fond na ochranu přírody, Český svaz ochránců přírody, obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje, G8… 

 

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

 

3. Opakování – učebnice: 

Problémy současného světa (uč. Fraus 9. roč., str. 67 – 68) 

Ohrožení životního prostředí (uč. Fraus 9. roč., str. 68 – 70) 

Příliš mnoho lidí – příliš problémů (uč. Fraus 9. roč., str. 70 – 73) 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list „Globalizace“ – 1. část 

 

1. Co je to globalizace? 

...................................................................................... 

 

2. Co je to multikulturalismus? 

...................................................................................... 

Co je cílem multikulturalismu? 

...................................................................................... 

Jmenuj alespoň 2 národnostní menšiny žijící v ČR: 

a) ...................................................................................... 

b) ...................................................................................... 

 

3. Co je to humanita? 

...................................................................................... 

Z jakého latinského slova je tento pojem odvozen? 

...................................................................................... 

 

4. Co je to humanitární pomoc? 

...................................................................................... 

 

5. Co je to Červený kříž? 

...................................................................................... 

Jak zní celý název této organizace? 

...................................................................................... 

V kolika státech světa tato organizace dnes působí? 

...................................................................................... 

Co je hlavním sídlem této organizace? 

...................................................................................... 

Jaká jsou 2 hlavní motta Červeného kříže? 

I. ...................................................................................... 

II. ...................................................................................... 

Co je nejvyšším orgáne Červeného kříže? 

...................................................................................... 



6. Co je to Červený půlměsíc? 

...................................................................................... 

Co je to Červený krystal? 

...................................................................................... 

Co je to Magen David Adom? 

...................................................................................... 

 

7. Kdy byl založen Červený kříž? 

...................................................................................... 

Jmenuj 5 mužů, kteří stály u jeho založení: 

I. ...................................................................................... 

II. ...................................................................................... 

III. ...................................................................................... 

IV. ...................................................................................... 

V. ...................................................................................... 

Který z těchto mužů dostal Nobelovu cenu míru a v jakém roce? 

Jméno = ...................................................................................... 

Rok = ...................................................................................... 

 

8. V jakém roce byl Červený kříž poprvé nasazen na českém území? 

...................................................................................... 

 

9. Jaká žena stála u zrodu Československého červeného kříže? 

...................................................................................... 

 

10. Co znamená zkratka ČČK? 

...................................................................................... 

 

11. Co jsou to lokální problémy? 

...................................................................................... 

Co jsou to globální problémy? 

...................................................................................... 

 

 



Pracovní list „Globalizace“ – 1. Část 

 

1. Uveď 5 globálních problémů: 

a) ...................................................................................... 

b) ...................................................................................... 

c) ...................................................................................... 

d) ...................................................................................... 

e) ...................................................................................... 

 

2. Uveď 5 lokálních problémů ČR: 

a) ...................................................................................... 

b) ...................................................................................... 

c) ...................................................................................... 

d) ...................................................................................... 

e) ...................................................................................... 

 

3. Kdy došlo k teroristickému útoku na budovy Světového obchodního centra v New Yorku? 

...................................................................................... 

Jakým způsobem k útoku došlo? (př. bombový útok?) 

...................................................................................... 

Jaká budova se stala cílem útoku kromě budov Světového obchodního centra? 

...................................................................................... 

Jaká teroristická organizace stála za tímto útokem? 

...................................................................................... 

Jak se jmenoval vůdce této teroristické organizace, který byl za útok zodpovědný? 

...................................................................................... 

Jak a kdy tento muže zemřel? 

Jak = ...................................................................................... 

Kdy = ...................................................................................... 

 

4. Co je to chudoba? 

...................................................................................... 

 

5. Co je to rozvojová země?...................................................................................... 



 

6. Jaký musí být denní příjem člověka, aby byl považován za chudého? 

...................................................................................... 

 

7. Co je to slum? ...................................................................................... 

 

8. Uveď 3 příklady poškozování životního prostředí člověkem: 

a) …………………… b) …………………… c) …………………… 

Co je to ekologie? ...................................................................................... 

 

9. Co je to industrializace? 

...................................................................................... 

Která evropská země jako první prošla industrializací? ................................. 

 

10. Co je to neobnovitelný zdroj energie? 

...................................................................................... 

Uveď 3 příklady neobnovitelných zdrojů energie: 

a) ……………… b) ……………… c) ……………… 

Uveď 3 příklady obnovitelných zdrojů energie: 

a) ……………… b) ……………… c) ……………… 

 

11. Co je to mezinárodní smlouva? 

...................................................................................... 

 

12. Vysvětli zkratky: 

a) MMF = ...................................................................................... 

b) WB = ...................................................................................... 

c) WTO = ...................................................................................... 

d) OECD = ...................................................................................... 

 

13. Co je to G 8? 

...................................................................................... 

Uveď 3 státy, které patří do G 8: 

a) ……………… b) ……………… c) ……………… 


