
7. AB  Občanská výchova, Mgr. Tonková, období: na 14 dní

Téma :  GLOBÁLNÍ SPOLEČENSKÉ PROBLÉMY

A) Zápis do sešitu:

1. Rozdíly v životní úrovni

- rozdíly mezi hospodářstvím a životní úrovni obyvatel vyspělých a rozvojových 
zemí
- zatímco ve vyspělých zemí plýtvají energii, vodou a spotřebním zbožím, v 
rozvojových zemí lidi žijí v bídě a umírají hladem a na různé nemoci

Úkol č. 1: Vyhledej a zapiš 6 příkladů vyspělých států a 6 příkladů států 
rozvojových.

Úkol č. 2: Vyhledejte údaje o tom, kolik lidí ročně zemře hladem?

2. Války

- stále se na světe najde místo, kde se válčí
- válka je konflikt doprovázený účastí ozbrojených sil
- příčiny : - mohou být nejčastěji národnostní, náboženské nebo politické

Úkol č. 3: Vyhledejte údaje o aktuálním válečné konfliktu v Sýrii, proč vznikl a jaký
je  důsledek tohoto konfliktu v Evropě?

3. Terorismus

- terorismus chápeme jako promyšlené a plánované násilí zaměřené proti 
nevinným lidem a civilním objektům
- cílem teroristického útoku je vyvolání strachu, upoutání pozornosti za účelem 
dosažení určité politické změny ve společnosti
- útoky jsou nečekané a násilnické : bombové útoky, únosy osob, dopravních 
prostředků, držení rukojmí…

Úkol č 4. : Zjistěte, které státy údajně podporují terorismu? Vyhledej názvy 
nejznámější teroristických skupin.

4. Civilizační choroby,  infekční choroby závažného rázu

- civilizační choroby – cukrovka, vysoký krevní tlak, zhoubné nádory (rakovina), 
choroby žaludku, deprese…



- předcházet těmto nemocem můžeme zdravým životním stylem : zdravou výživou, 
pohybem, odpočinkem…

- infekční choroby
- přenosné choroby z člověka na člověka, kdy je důležitá izolace, aby nedocházelo k 
dalšímu přenosu
- mor, tyfus, cholera, spavá nemoc, tuberkulóza, černý kašel, spalničky, úplavice
- novější: prasečí chřipka, ptačí chřipka. Saar, Covit-19 (koronavirus)

Úkol č. 5: Vyhledejte pojem pandemie, co znamená?

Cesty k nápravě  

- většinu globálních problémů má na svědomí činnost člověka

Jednou z cest ke zmírnění ekologických problémů může být:
-  používání strojů, které spotřebují méně energie
- nové způsoby výroby šetrnější k přírodě
- alternativní zdroje energie (solární energie)

Z cest ke zmírnění společenských problémů může být:
- respektování práv a svobod
- pomoc a spolupráce mezi zeměmi
- dodržování úmluv mezi zeměmi
- dodržování hygienických zádad atd…...

Úkol č. 6: Zamysli se a napiš, co můžeš udělat ty, aby si pomohl zlepšit životní 
prostředí? Aby si neroznášel infekční nemoc?


