
 

 

 
Hlavní oblast: Lidská práva 

Téma: Diskriminace, respekt a tolerance 

Ročník: 2. třída 

Rozvíjené kompetence: lidská práva, respekt, tolerance k nejednoznačnému, analytické a kritické myšlení, znalosti a 
kritické porozumění lidských práv 

Užité metody: diskuze, práce ve skupinách, myšlenková mapa, projekt 

LIDSKÁ PRÁVA  

LISTINA (DEKLARACE) – DISKRIMINACE – RESPEKT A TOLERANCE  

➢ Listina/ Deklarace (Seznámení se s pojmem „lidská práva“.)  
➢ Diskriminace (Porušování lidských práv.)  
➢ Respekt a tolerance (projekt - ,,Můj ostrov“)  

DEKLARACE:  

• Diskuze na téma „LIDSKÁ PRÁVA“  
Co si představíš, když ti řeknu slovní spojení lidská práva?  
Lidská práva jsou nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této planetě. Někdy se nazývají právy základními, protože  v 
minulosti to byla právě tato práva, která se zakotvila v prvních lidskoprávních katalozích a později v Ústavách států. Najdete 

mnoho definic lidských práv. Problém těchto definic je, že žádná z nich není zcela správná, respektive přesná.  Asi 
nejznámější definice zní: lidská práva jsou práva, která náleží každé lidské bytosti.  

Kde se dozvíš, co všechno lidská práva zahrnují?  
(Rozhodně ve Všeobecné deklaraci lidských práv – Listina zákadních práv a svobod, nejznámějším lidskoprávním  dokumentu 
na světě. Všeobecná deklarace lidských práv byla slavnostně přijata Valným shromážděním OSN v roce  1948 (10. prosince – 

tedy na Den lidských práv, ale to se tehdy ještě nemohlo vědět). Jde o právně nezávazný dokument,  který ale stále slouží jako 
výchozí bod pro všechny mezinárodní lidskoprávní úmluvy.)  

Znáš nějaká lidská práva?  

• Práce ve skupinách: (papírky s názvy lidských práv a jinými hesly do každé skupinky) Roztřiď 
hesla na dvě skupiny. Která patří do listiny základních práv a svobod, a která ne. Vysvětli 
proč.  

o Všichni lidi se rodí svobodní a sobě rovni.  
o Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.  
o Nebavíme se s holkama, protože nosí sukně.  
o Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.  
o Všichni mají stejné právo bez jakéhokoliv rozlišování.  
o Do obchodu mohou chodit nakupovat jen lidé, kteří měří 150 cm.  
o Kluci nesmí chodit do školy.  
o Musíš zůstat jen v ČR a nesmíš nikam vycestovat.  
o Každý má právo na svobodný projev.  
o Můžeš přijít bez oznámení k někomu domů a začít jim jíst jídlo z ledničky.  
o Musíš si vzít muže/ženu, kterou ti vyberou rodiče, i když ho/ji nemáš ráda/rád. 
o Každý má právo na práci a svobodnou volbu svého zaměstnání.  



 

 
PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV:  

• Diskriminace – myšlenková mapa  

• Popiš a vysvětli obrázek: 

 
  



 

 
RESPEKT A TOLERANCE:  

• Projekt ,,Můj ostrov“  
Představ si, že jedeš výletní lodí na projížďku. Najednou se z ničeho nic objeví bouře a tvoje loď se  
překlopí. Zůstaneš sám na kousku dřeva a snažíš se volat o pomoc. Vyčerpáním usneš. Ráno se  
probudíš na písku a zjistíš, že ses objevil na ostrově, na kterém jsi sám. Do té doby, než za tebou  
připlují ostatní lidé, prozkoumáváš ostrov. Najdeš temný vchod do skály. Hodíš za sebe všechen  
svůj strach a odvážíš se vejít. Dojdeš temnou chodbou k velkému prostoru a uprostřed toho prostoru  
je stará truhla. Otevřeš ji a na dně uvidíš otrhaný kus papíru. Pořádně papír narovnáš a čteš nápis:   

„Našel jsi nový ostrov, který je teď tvůj. Tvým úkolem bude  

něco mimořádného. Vymysli, která lidská práva budou na  

tvém ostrově platit. Pozor, drž se dvou důležitých slov – 

respekt a tolerance!“  

Tvé nadšení se nedá přehlédnout a s chutí se pustíš rovnou do práce…. 


