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STRUČNÁ ANOTACE DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU 
 

Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM Jan Bezouška 

Název sady DUM Člověk v každodenním životě   

Číslo sady 47 (921 – 940) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_ORv6-9_921 - 940 

Kód DUM Téma Obsah 
VY_32_INOVACE_ORv6-9_921 Temperament Druhy temperamentu, vlastnosti lidí určitého temperamentu. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_922 Paměť Typy paměti, fáze paměti, test zrakové paměti. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_923 Civilizační choroby Definice civil. chorob, příčiny jejich vzniku, které choroby jsou civilizačními. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_924 Kalendář - únor Charakteristika února jako kalendář, měsíce, důležitá data a pranostiky. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_925 Zdravá výživa Pyramida zdravé výživy, pitný režim, nutný energetický příjem pro určité profese. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_926 Závislost Co je to závislost, příčiny vzniku závislosti a její projevy. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_927 Majetek a vlastnictví 
Rozlišování potřeb zbytných a nezbytných, statků a služeb, nabývání majetku a jeho 
druhy. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_928 Peněžní ústavy Centrální banka, její úkoly, služby poskytované obchodními bankami. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_929 Podnikání 
Podmínky pro zisk živnostenského oprávnění, podnikání práv. osob, povinný obsah 
obchodního rejstříku, nejznámější čeští podnikatelé. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_930 Sociální politika státu Povinné a smluvní pojištění, druhy sociální podpory, úřad práce. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_931 Stát Složky tvořící stát, formy státu, naši prezidenti. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_932 Ochrana obyvatel za mimořádných situací 
Definice mimořádné události, způsob jejího oznamování, zákl. složky IZS a tel. čísla, obsah 
evakuačního zavazadla. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_933 Volební systém ČR Forma testu – otázky k volebnímu systému ČR, křížovka. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_934 Spolupráce mezi zeměmi Evropy Evropská spolupráce po roce 1945, podoba a fungování EU. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_935 Národní společenství Historie, charakteristika, cíle a kompetence OSN a NATO, památky UNESCO. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_936 Má vlast Významné osobnosti české politiky, kultury a sportu - forma hádanek, opravy textu. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_937 Právní systém Právní a morální normy, druhy práva, právní vztahy. 
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VY_32_INOVACE_ORv6-9_938 Ústava ČR Pojmy z Ústavy ČR, pravomoci prezidenta republiky, činnost ministerstev vlády ČR. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_939 Kalendář a lidová moudrost 
Pranostika, přísloví – definice, jejich správná znění, opravy chyb, sestavení domina – 
kalendář. 

VY_32_INOVACE_ORv6-9_940 Pojmy - soutěž Forma soutěže – žáci k uvedené definici musejí najít správný pojem. 
 

Datum 17. 5. 2013 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  

 


