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Očekávaný výstup

Žák aplikuje pozitivní vztah k sobě i k lidem kolem sebe, zaujímá
správné hodnotové postoje, jedná asertivně a prosociálně.

Třída

3. – 5.

Lidská práva
V minulosti někteří lidé žádná práva neměli, například otroci, kteří museli sloužit
jiným lidem. Někteří lidé byli zabíjeni, protože patřili k jinému národu nebo vyznávali
jinou víru. I dnes vidíme, jak někteří lidé ubližují druhým, protože se od nich liší třeba
barvou pleti. Musíme si však uvědomit, že každý člověk má stejná práva bez ohledu
na to, kde žije, jak vypadá, a nikdo mu nesmí jeho práva odepírat.
1) Poskládej slova ve větách a věty správně přepiš.
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Jak se ti dařilo?





2) Čeká tě malý dotazník, zakroužkuj správnou odpověď.
1.
a)
b)
c)
d)

Co je to šikana?
Rvačka kluků o holku
Krádež peněženky
Zatahání za vlasy
Úmyslné, opakované a stupňující se ubližování ostatním (ponižování,
obtěžování, bití a vyhrožování)

2. Co uděláš, když uvidíš před školou spolužáka, kterému ubližují starší žáci?
a) Uteču pryč a starám se sám o sebe
b) Zastanu se ho nebo na to upozorním, svěřím to dospělému člověku

3.
a)
b)
c)

Co se stane, když někdo dohodnutá práva poruší?
Je potrestán podle toho, jak se provinil. Může jít třeba i do vězení.
Nic se nestane
Dostane odměnu

3) Utvořte skupinky a svoje odpovědi prodiskutujte s kamarády. Potom sestavte
pravidla chování:
- Ke druhým lidem
- K sobě samému
- Ke zvířatům
- K přírodě
- K věcem kolem nás
Nápověda: ŠETRNOST, POCTIVOST, PRAVDA, POMOC,
SPRAVEDLNOST, DOBRO, OCHRANA PŘÍRODY, ÚCTA,
OHLEDUPLNOST, SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA
Pravidla prezentujte před třídou .

Řešení:
1) Nikomu nesmí být ubližováno.
Nikdo nikoho nesmí krutě trestat.
Každý má právo na vzdělání.
Každý má právo na lékařskou pomoc.
Každý má právo vyrůstat v rodinném prostředí.
2) Úmyslné, opakované a stupňující se ubližování ostatním (ponižování,
obtěžování, bití a vyhrožování)
3) Zastanu se ho nebo na to upozorním, svěřím to dospělému člověku
4) Je potrestán podle toho, jak se provinil. Může jít třeba i do vězení.
5) Skupinová práce – pravidla správného chování lidí, prezentace prací, diskuse.

