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Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho 

svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství 

Název učební 
jednotky (téma) 

V čem se lidé liší 

Stručná 
anotace učební 
jednotky 

Žáci poznávají jednotlivé lidské rasy a ve skupině hrají scénku. 

Nutné 
předpoklady  
 
(Již osvojené 
znalosti 
a dovednosti žáků, 
které umožní, aby 
jednotka efektivně 
směřovala ke svým 
cílům).  

— 

Časový rozsah 
učební 
jednotky 

45 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
4.−5. ročník 

Zařazená 
průřezová 
témata (včetně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

Ano       
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Vyučovací 
obor(y)  

 

Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (RVP): 

 Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu 
i nahlas. 

 Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném 
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává.  

 

Člověk a jeho svět 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (RVP): 

 Žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického.  

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné 
a vzdělávací 
strategie školy) 

 

 Žák umí dávat věci do souvislostí, formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky a názory, přispívá k diskusi. 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, 
které chci 
v dané učební 
jednotce 
naplnit  

MKV 

 Žák rozlišuje projevy netolerantního chování k jakémukoli druhu 
odlišnosti ve společnosti a uvede konkrétní příklady. 

 Žák si uvědomuje a na konkrétních příkladech uvede, jak 
diskriminace, xenofobie a extremismus mohou narušit 
mezilidské vztahy. 

 

Čtenářství 

 Žák vychází z dosavadních vědomostí a zkušeností, porovnává 
s nimi čtený text, propojuje text s tím, co už věděl dříve. 
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 Žák čte aktivně, přemýšlí při tom. 

Cíle učební 
jednotky  

 Žák si samostatně přečte předložený text. 

 Žák odpoví na zadané otázky. 

 Žáci ve skupině společně nakreslí portrét. 

 Žáci ve skupině vymyslí a sehrají scénku. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel i žáci 
poznají, že bylo 
dosaženo cílů a jak 
to učitel i žáci 
budou hodnotit) 

 aktivní zapojení žáka v diskusi  

 aktivní práce ve skupině 

Popis učební 
jednotky 

1. Práce s celou třídou (5 min) 

Učitel vyzve žáky, aby se pokusili odpovědět na otázku „Co si 
představuješ pod pojmem – rasismus, diskriminace, rasa, 
xenofobie, národnost?“ (pro předchozí hodinu je možno využít 
učební jednotku Rasismus).      

                             

2. Samostatné čtení (5 min) 

Žáci čtou text Vznik lidských ras (Příloha A). 

 

3. Rozdělení do skupin (6 min) 

Rozdělíme žáky do tří skupin – každý žák si vylosuje lístek 
s názvem jedné lidské rasy (negroidní rasa, europoidní rasa, 
mongoloidní rasa).       

               

4. Práce ve skupině (6 + 6 + 7 min) 

Žáci mají za úkol složit rozstříhaný text Vznik lidských ras 



V čem se lidé liší 
 

 

 

 

 

 

 

(Příloha B) – následná kontrola.                                                                

Dále se seznámí s typickými znaky lidských ras (Příloha C) 
a následně nakreslí do volného místa v tabulce typický znak. 

Žáci vymyslí scénku o vylosované rase a společně ji sehrají. 

 

5. Diskuse (7 min) 

Příklady rasismu ze života, z televize, z filmu…návrh řešení (žáci 
předkládají příklady a společně s učitelem hledají návrhy 
optimálního řešení se zdůvodněním proč takto tento problém 
řešit).                    

 

6. Hodnocení práce ve skupině (3 min) 

Míra zapojení žáků do práce.                                                                       

Seznam příloh  

  

Příloha A – Text 

Příloha B – Text k rozstříhání 

Příloha C – Typické znaky 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

 

Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová 

ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady 

Školní 556/1 ,290 01 Poděbrady 
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Závěrečná sebereflexe učitele 

(následuje po odučení učební jednotky)  

Co se mi osvědčilo 
během vyučování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

— 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyučování 
setkal/a. 

Časová dotace je zde uvedena jen rámcově. 

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

— 
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Text 
 

Vznik lidských ras je dáván do úzké souvislosti s odchodem prvních 

vyspělých lidí z Afriky. V minulosti osídlily malé lidské skupinky různé 

části světa. Odlišné životní prostředí vedlo ke vzniku velké rozmanitosti 

vnějších tělesných znaků. Skupiny lidí s podobnými znaky se nazývají 

rasy. Znaky a vlastnosti se upevnily a staly se dědičné. Lidské rasy se od 

sebe odlišují tělesnými znaky. Lidské rasy se liší barvou pleti, vlasů 

a očí. Lidské rasy se liší tvarem nosu, rtů, očí a obličeje. Lidské rasy se 

liší typem ochlupení a některými biochemickými rozdíly. Podle místa 

vzniku a výskytu i podle vnějších znaků rozlišujeme tři základní rasy: 

bílou (europoidní), černou (negroidní) a žlutohnědou (mongoloidní). 
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Text k rozstříhání 
 
 
 

1. Vznik lidských ras je dáván do úzké 

souvislosti 

s odchodem prvních vyspělých lidí z Afriky. 

2. V minulosti osídlily malé lidské skupinky 

různé části světa. 

3. Odlišné životní prostředí 

vedlo ke vzniku velké rozmanitosti vnějších 

tělesných znaků. 

4. Skupiny lidí s podobnými znaky 

se nazývají rasy. 

5. Znaky a vlastnosti se upevnily 

a staly se dědičné. 

6. Lidské rasy s od sebe odlišují 
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tělesnými znaky. 

7. Lidské rasy se liší barvou pleti, 

vlasů a očí. 

8. Lidské rasy se liší tvarem 

nosu, rtů, očí a obličeje. 

9. Lidské rasy se liší typem 

ochlupení a některými biochemickými rozdíly. 

10. Podle místa vzniku a výskytu i podle 

vnějších znaků rozlišujeme tři základní rasy: 

bílou (europoidní), černou (negroidní) a 

žlutohnědou (mongoloidní). 
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černá 

negroidní 

rasa 

  

  

  

Vznikala v oblastech kolem 

rovníku. Jejími představiteli 

jsou černoši a australští 

domorodci. Mají tmavou až 

černou barvu kůže, tmavé 

oči, tmavé, kudrnaté vlasy, 

vypouklé čelo, velké rty  

a široký nos. 

 

bílá 

europoidní 

rasa 

  

  

Vznikala v chladnějších 

oblastech Evropy  

a jihozápadní Asie. Barva 

pleti a očí kolísá od světlých 

až k velmi tmavým odstínům. 

Typickým znakem je úzký 

nos, silné ovlasení  

a ochlupení těla a vousy  

u mužů. 

  

žlutohnědá 

mongoloidní 

rasa 

Vznikala v Asii, rozšířila se na 

území Nového světa. Nazývá 

se také rasa asijsko-americká 

a patří k ní i Indiáni. Lidé této 

rasy mají žlutou až 

tmavohnědou kůži. Mají 

rovné, tmavé vlasy, malé 

ochlupení a široký obličej 

s vysedlými lícními kostmi. 

 

 


