
6. AB  Občanská výchova, Mgr. Tonková, na období 1 týdne, 1 vyuč. hod.

Téma :  STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

A) Zápis do sešitu:

Vlastnictví – majetek státu

Co lze vlastnit?

- jedním ze základních lidských práv je právo vlastnit majetek, z toho vyplývají  
povinnosti :   Musíme se o svůj majetek starat!

Úkol č.1 :  Co lze všechno vlastnit? Co vlastníš ty? Napiš 6 příkladů do sešitu    
                  občanské výchovy.
                 
- vlastnit můžeme hmotný a duševní (nehmotný) majetek
a) hmotný majetek -
- hmotné výtvory člověka : budovy, pozemky, auta, věci, šperky, estetické
  předměty, obrazy, sochy, zvířata…..
b) nehmotný majetek - 
- vědomosti, dovednosti a zkušenosti 

Kdo může majetek vlastnit?
Veřejný majetek : 
 1. Stát 
 2. Obec
Soukromý majetek:
3. Podnik
4. Rodina
5. Jednotlivá osoba

Vlastnictví státu

- stát vlastní mnoho hmotného i nehmotného majetku
- má povinnost se o svůj majetek  starat 
- do majetku státu patří  zejména přírodní  a kulturní bohatství, označováno jako 
kulturní dědictví
- toto dědictví je povinen uchovávat  pro další generace
- na ochranu  památek vznikají různé organizace, nejvýznamnější  je UNESCO

Úkol č. 2 : Zjistěte, co znamená zkratka UNESCO?



a) přírodní bohatství 

- krajinné oblasti a přírodní rezervace, národní parky, četné studené i teplé prameny 
minerálních vod
- nerostné bohatství (uhlí, drahé kovy…), sluneční energie (nehmotné přírodní 
bohatství)

Úkol č. 2 : Vyhledej a zapiš české přírodních památky, které patří do UNESCO.

Úkol č. 3 : Vyhledej a zapiš všechny národní parky ČR.

Úkol č. 4 : Věděli byste, který národní park na světe je nejstarší a kdy byl 
                  vyhlášen?

b) kulturní bohatství

- kulturní dědictví můžeme rozdělit také na  materiální a nemateriální

1.) materiální 
- architektura- hrady, zámky, skanzeny, zahrady a parky, sochy, památníky, 
obrazy,užité umění (např. keramika či sklářství), nebo také literární díla, oblečení, 
vynálezy či pokrmy...
- Národní muzeum, Národní knihovna, Národní divadlo, Pražský hrad

Úkol č. 5 : Vyhledej a zapiš české kulturní památky, které patří do UNESCO.

2.) nemateriální (duševní)
- myšlenky, rčení, přísloví, citáty, interpretační umění (hudba), písně, společenské 
zvyklosti, tradice, zvyky, vědomosti a zkušenosti a dovednosti v tradičních řemeslech

Úkol č. 6: Zapiš všechny zvyky a tradice které, dodržujete ve své rodině.


