Pracovní list č. 4: Nejsme všichni stejní – princip demokracie

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, 7. ročník
Termín plnění: prosinec 2020
Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny OSV

Lidská práva

1. Doplň správné slovo: Na Zemi žije __________ 6 miliard lidí a každý z nich je jiný.
a) přesně
b) méně než
c) přes
d) maximálně

2. Který význam pojmu xenofobie je správný?
a) odlišné zacházení s lidmi různých ras (např. běloch vs. černoch,…)
b) nesnášenlivost, předsudky a strach z neznámého
c) pozitivní diskriminace
d) odlišné zacházení s lidmi různých skupin (např. muž vs. běloch,…)

3. Čím je významný 10. prosinec?
a) Je to Mezinárodní den boje odstranění rasové diskriminace.
b) Je to den vstupu České republiky do Evropské unie.
c) Je to Mezinárodní den lidských práv.
d) Je to Mezinárodní den boje proti rakovině.

4. Jak nazýváme veřejné, obvykle slavnostní prohlášení?
a) deklarace
b) petice

c) referendum
d) iniciativa

5. Doplň správné slovo:
Vzhledem k ______________ nemohou mít všichni lidé stejné možnosti:
a) jednotnosti
b) uniformitě
c) rozdílnosti
c) oblačnosti

6. Který dokument o lidských právech je nejrozšířenější?
a) Listina základních práv a svobod
b) Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
c) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
d) Všeobecná deklarace lidských práv.

7. Který příklad popisuje porušování práva dětí na volný čas a ochranu před zneužíváním
jejich práce?
a) Indie drží prvenství v počtu pracujících dětí.
b) Šestnáctiletá dívka byla zastřelena, aby její rod získal zpět ztracenou čest.
c) Žena utekla s dcerou z bytu a nyní dceři znemožňuje setkání s otcem.
d) Čtrnáctiletá dívka byla hospitalizovaná v nemocnici a zjistilo se, že ji otec pravidelně bil.

8. Kdy dochází ke způsobilosti k právním úkonům?
a) sociální zralostí
b) mentální zralostí
c) zletilostí
d) tělesnou zralostí

9. Který vládce starověku prosazoval humánní přístup a nahrazoval tělesné tresty peněžními?
a) Herodes Veliký

b) babylonský král Chammurapi
c) faraon Amenhotep III.
d) urský král Urnammu

10. Kdo dohlíží na dodržování nejdůležitějších pravidel ve společnosti?
a) firma
b) škola
c) stát
d) rodina

11. Jak odborně nazýváme neshodu, roztržku, spor?
a) konflikt
b) kolegialita
c) kontakt
d) kompromis

12. Co je kompromis?
a) násilné řešení konfliktů
b) nevyvážené řešení konfliktů
c) dobré řešení konfliktů
d) špatné řešení konfliktů

13. Jedním z nejzávažnějších porušení lidských práv je šikana. Co toto slovo znamená?
a) porušení listovní tajemství
b) narušení lidské důstojnosti
c) svoboda projevu
d) porušení práva na vzdělávání

Řešení:
1. C
2. B
3. C
4. A
5. C
6. D
7. A
8. C
9. D
10. C
11. A
12. C
13. B

