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Metodický list

Obecné informace k řadě pracovních listů

Výukové materiály jsou určeny převážně pro práci na interaktivní tabuli nebo
prezentaci prostřednictvím projektoru. Část materiálů obsahuje testy nebo úlohy
určené k množení a samostatnému doplnění.

Každý výukový materiál obsahuje v úvodu klíčové otázky, které
seznámí žáky s účelem práce a mohou být využity jako poklad pro
testování znalostí a dovedností žáků.

Části označené touto ikonou jsou určeny ke shrnutí poznatků a lze je
využít jako zápis do sešitů nebo k ucelení opakované látky.

Výukové materiály navazují na řadu učebnic č
č í

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální
rozvoj.

Ob anská výchova 6-9 s blokem
Rodinná výchova: u ebnice pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelstv
Fraus.

Každý úkol je srozumitelně popsán. Řešení, pokud jsou nutná, jsou uvedena v
závěru výukového materiálu jako příloha.

Rodina - příbuzenské vztahy

aktivační cvičení - cvičný test
práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské,
diagram příbuznosti
práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Výukový materiál č. 4 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
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NA KONCI HODINY DOKÁŽU ODPOVĚDĚT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ:

Pojmenovat správně členy své rodiny (otec, bratranec...)

Vysvětlit, v jakém příbuzenském vztahu ke mě jednotliví členové rodiny jsou.

Rozlišit pokrevní příbuzné a ty, kteří se stali členy rodiny po uzavření manželství.

Výukový materiál č. 4 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj -
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CVIČNÝ TEST (všeobecné vědomosti - aktivační cvičení)

od nejmenší do největší

nejpřesnější?

Hodiny se neskutečně vlekly.

spánku?

1. Kde jsou správně srovnané jednotky času ?
a. minuty, vteřiny, dny, hodiny
b. vteřiny, hodiny, dny, týdny
c. roky, měsíce, týdny, dny

2. Které hodiny ve výběru jsou k měření času
a. přesýpací hodiny
b. sluneční hodiny
c. digitální hodiny

3. Která situace se nejlépe hodí ke rčení:
a. Pan Novák koupil velké kyvadlové hodiny a vleče je na zádech domů.
b. Petr se nudí při hodině matematiky. Těší se už ven na fotbal.
c. Klára rozbila budík a ten teď odměřuje špatně čas. Jednu hodinu

odměřuje o celých 15 minut delší.

4. Kolik času denně má věnovat člověk a. 8 hodin
b. 4 hodiny
c. 12 hodin

5. Základní rodinu tvoří: a. máma, táta a děti
b. rodiče, děti a prarodiče
c. rodiče, děti, prarodiče, strýcové a tety

6. Rozhodni, které z následujících tvrzení je pravdivé.
a. Moje babička patří do mé základní rodiny.
b. Neúplná rodina je vždy špatná.
c. Založit rodinu je svobodným rozhodnutím každého člověka

Vyzkoušejte si, co už znáte. Do sešitu nebo na papír napište čísla od 1 do 6. K
číslům napište správné možnosti odpovědí.
Test zkontrolujte s učitelem. Jakou známku byste dostali?

2

1

1

1

1

2

Hodnocení
8 = 1
7-6 = 2
5-4 = 3
3-2 = 4
1-0 = 5
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PRÁCE S TABULÍ A SEŠITEM

Nakreslete do sešitu následující diagram pokrevních příbuzenských vztahů. Věnujte
mu jednu celou stránku v sešitě. Dodržujte použité barvy a nezapomeňte na
popisek.
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PRÁCE NA TABULI

Sestra mého otce je moje .......................................................................

Dcera mé dcery je moje .......................................................................

Dcera mé sestry je moje .......................................................................

Syn mého strýce je můj .......................................................................

Matka mého otce je moje .......................................................................

Dcera mého strýce je moje .......................................................................

Sestra mojí matky je moje .......................................................................

Sestra mého bratrance je moje .......................................................................

Otec mojí matky je můj .......................................................................

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

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

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

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

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

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

Na základě diagramu z předchozí stránky doplňte následující věty:

Můžete doplnit ještě další možnosti.
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PRÁCE DO SEŠITŮ

Snacha...........................................................................................................................

Zeť................................................................................................................................

Tchán............................................................................................................................

Tchýně..........................................................................................................................

Manžel mojí tety je můj ............................................................

Manželka mého strýce je moje ............................................................

S dalšími lidmi nejste pokrevně příbuzní. Přesto patří do rodiny. Vysvětlete, o koho
se jedná a zapište do sešitů.

Mají všichni lidé tyto příbuzné?

Kdo je to manžel nebo manželka?

Doplň následující věty.
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SHRNUTÍ

Příbuzenské vztahy v rodině jsou buď pokrevní (na nakresleném diagramu) nebo
získané vstupem do manželství.

Celou rodinu spojují svazky přátelství a vzájemné podpory. Záleží na zvyklostech a
velikosti rodiny, jak často se všichni její členové scházejí.
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