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METODICKÝ  LIST 

 
Název materiálu: Jak spokojený s tím, kde a jak žiju? 
 
Autor materiálu: Mgr. Martin Kova čka 
 
Pro koho je materiál určen: 9. ročník – Člověk ve společnosti 
  
Časová dotace: 90 min 
 
Postup: Žáci se zamyslí nad tím, jak jsou spokojení s tím, kde a jak žijí. Po té napíšou krátké  

závěry z tohoto zamyšlení. Následuje diskuse s žáky. 

V další části si žáci vyberou jednu z možností, jak by chtěli žít a napíšou důvody. Opět 

následuje diskuse s žáky. 

Na závěr si přečtou předešlé dvě části a zamyslí se, jak se jejich pohled na jejich život 

po diskusích změnil. 

! Práce s druhou částí vyžaduje pečlivou (získání dostatečného množství informací a 

vědomostí k diskusi) přípravu od vyučujícího.  
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Jak jsem spokojený s tím, kde a jak žiju? 
(místo – země, věk, pohlaví, obec, rodina, bydlení, kamarádi, škola, 
možnosti trávení volného času, obchody, společenské postavení, 
finanční zajištění a možnosti, ……) 
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Kdybych si měl vybrat z
chtěl bych žít jako. Protože?!

1. Vietnamský student gymnázia, žijící v
2. Rom žijící ve vyloučené lokalitě.
3. Rom, který pracuje a nežije ve vyloučené lokalitě.
4. Starobní důchodce v
5. Tělesně postižený člověk např. vozíčkář.
6. Smyslově postižený člověk 
7. Ukrajinský dělník na stavbě.
8. Žid za druhé světové války.
9. Asijský zaměstnanec obchodu s
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Kdybych si měl vybrat z těchto možností, 
chtěl bych žít jako. Protože?!

Vietnamský student gymnázia, žijící v ČR. 
Rom žijící ve vyloučené lokalitě. 
Rom, který pracuje a nežije ve vyloučené lokalitě. 
Starobní důchodce v České republice. 
Tělesně postižený člověk např. vozíčkář. 
Smyslově postižený člověk – hluchý nebo slepý. 
Ukrajinský dělník na stavbě. 
Žid za druhé světové války. 
Asijský zaměstnanec obchodu s potravinami. 
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těchto možností, 
chtěl bych žít jako. Protože?! 
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Jak jsi teď spokojený s
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Jak jsi teď spokojený s tím, jak a kde žiješ? A proč?
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m, jak a kde žiješ? A proč? 
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