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Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) 

Název učební jednotky (téma) Listina základních práv a svobod I 

Stručná anotace učební 
jednotky 

 

Žáci se seznámí s charakteristikou LZPS. 

Formou skupinové práce prozkoumají základní 
dokumenty týkající se lidských práv a seznámí se 
s principy, ze kterých vyrůstají obecná ustanovení 
LZPS. Na závěr každý žák vystoupí 
s„jednominutovou řečí“ na dané téma. 

Časový rozsah učební jednotky 

lekce je koncipována na 45 minut (časovou dotaci 
lze upravit podle potřeb vyučujících) 

 

Nutné předpoklady  

 
znalost Ústavy ČR 
znalost historie vývoje LP ve světě 

Věk žáků 

(ročník) 

I. ročník čtyřletého gymnázia a 5. ročník víceletého 
gymnázia  

Zařazená průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 
Mediální výchova 

Vyučovací obor (y)  Základy společenských věd 

Cíle jednotlivých průřezových 
témat (DOV) a vyučovacích 
oborů (OVO), které chci v dané 
učební jednotce naplnit  

Žák se zamyslí nad lidskými právy v obecné rovině. 

Žák si uvědomí přirozenost a dostupnost vlastních 
lidských práv. 

Žák se seznámí s principy, ze kterých vyrůstá LZPS. 

Cíle učební jednotky  

 
Žák získá úvodní informace týkající se LZPS. 
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Hodnocení 

 

Žáci získají nové informace, zároveň si uvědomí 
samozřejmost vlastních lidských práv. 

Kontrolu efektivity hodiny zjistím „jednominutovou 
řečí“ a kontrolou domácího úkolu na začátku příští 
hodiny. 

Popis učební jednotky, 
obsahující použité metody 
a reflexi směřující ke všem 
zformulovaným cílům 

 

Jedná se o úvodní hodinu, která se věnuje LZPS.  

Nejprve učitel provede úvodní charakteristiku LZPS 
a třída se společně pokusí vymyslet vhodné 
symboly pro lidská práva. (5 minut) 

Skupinovou prací žáci zopakují přehled 
nejdůležitějších listin týkajících se LP ve světových 
dějinách. (5 minut) 

S jednotlivými hlavami LZPS seznámí žáky učitel 
formou výkladu.(5 minut) 

Společnou prací celé třídy vytvoří žáci přehled 
lidských práv, která jsou součástí jejich 
každodenního života. (5 minut) 

Poté vyučující přikročí výkladem k principům, 
ze kterých vyrůstají obecná ustanovení LZPS. 
(10 minut) 

Teoretické informace získané během hodiny se 
procvičí během samostatné práce jednotlivých žáků 
formou „jednominutové řeči“. (12 minut) 

Na další hodinu ZSV žáci vypracují domácí úkol 
týkající se dodržování a porušování LP. (3 minuty) 

Vyučující má k dispozici přípravu na interaktivní 
tabuli. 

Žáci zapisují výklad do sešitu ze základů 
společenských věd, k dispozici mají Listinu 
základních práv a svobod, s kterou pracují 
ve dvojicích (hlavní část práce s LZPS probíhá 
až v dalších hodinách).  

Seznam příloh   

 

Příloha – Listina ZPS 1. – prezentace  

(Prezentace byla vytvořena v prostředí Activ Inspire 
Professional 1. 4., k práci s předváděcím sešitem je 
nezbytná interaktivní tabule včetně softwaru.) 
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Autor lekce, škola (případně 
zdroje) 

 Marcela Chalupová, Gymnázium Chotěboř 

Závěrečná sebereflexe učitele 

(následuje po odučení učební jednotky)  

Co se mi osvědčilo během 
vyučování  

 

Dobře fungovala skupinová práce, neboť jsou na ni 
žáci zvyklí. Zajímavé bylo pozorovat, jak si žáci 
uvědomují postupně samozřejmost svých LP.  

Když žáci uváděli příklady na práva, která jsou 
součástí jejich života, zjistili, že celý jejich obyčejný 
den je naplněním nejdůležitějších a 
nejzákladnějších lidských práv. 

S jakými obtížemi jsem se 
během vyučování setkal/a. 

Ne vždy spolehlivě fungovalo při zjišťování 
správných řešení přiřazování dat na principu 
kontejneru (správná odpověď zůstane v příslušném 
řádku, špatná odpověď z řádku „odskočí“) 

Co bych příště udělal/a jinak 
(jak bych upravil/a tuto 
přípravu). 

V dalších tématech nebudu používat přiřazování dat 
na principu kontejneru. 

Připravím žákům pracovní sešit se zápisem a úkoly. 

  





















Dokument obsahuje záznam práce s interaktivním předváděcím sešitem včetně metodických poznámek pro učitele. 

Pro práci ve výuce je nezbytná interaktivní tabule a odpovídající software (ActivInspire). 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


