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Téma: Uvědomělý občan 
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OBČANSKÁ UVĚDOMĚLOST  

➢ Být občanem (diskuze) 
➢ Definice občanské uvědomělosti 
➢ Pojmy týkající se občanství 
➢ Kdo je uvědomělý občan 

➢ Význam občanství 

Uvědomuji si, že jsem občanem tohoto státu, ale nevím, co přesně to znamená.  

Žiji na modré planetě, která se jmenuje ZEMĚ.  

Na jejím povrchu se nacházejí SVĚTADÍLY.   

Světadíly jsou rozděleny na jednotlivé STÁTY.   

Ve státech žijí lidé různých národností.  
OBČAN 

Žiji v České republice a jsem OBČANEM tohoto státu.  

OTÁZKY k diskuzi:  

A) Kdybych nebyl občanem České republiky, ale například Francie, co by to znamenalo? Jak by se  to 
projevovalo?  

B) Když půjdu za pár let studovat na univerzitu do Finska, znamená to, že se stanu občanem  
Finska?  

C) Jak bych vysvětlila někomu, kdo pochází z jiné planety, co je to stát a co to znamená být  
občanem nějakého státu?  



 

 
DEFINICE  

Občanská uvědomělost nese už sama v sobě vysvětlení tohoto pojmu. Slovíčko uvědomělost v sobě  
ukrývá slovo uvědomění. Každý člověk na této planetě je součástí velkého společenství. To, že je  
uvědomělý znamená, že si je vědom toho, že je součástí společnosti. Jeho činy ovlivňují ostatní a mají  
následky. Pozitivní i negativní. Občanská uvědomělost tedy označuje stav, kdy si je běžný občan  vědom 
toho, že je součástí státu, ve kterém žije. A také, že jeho činy mají důsledky.  

POJMY SOUVISEJÍCÍ S OBČANSTVÍM  

- STÁTNÍ HYMNA  

- TRADICE, SVÁTKY  

- ZÁKONY, VLÁDNÍ ZŘÍZENÍ, DEMOKRATICKÉ VOLBY  
- NÁROD  

- STÁTNÍ OBČANSTVÍ  

Znamená to, že uvědomělý občan České republiky ovládá český jazyk, zná státní hymnu, ctí tradice a  
svátky. Dbá na dodržování zákonů a účastní se demokratických voleb. Je součástí českého národa,  který 
je definován nejen jazykem, zvyky a tradicemi, ale také historií, geografickým ukotvením a  dějinami.   

BÝT OBČANEM, NEBÝT VŠAK UVĚDOMĚLÝM  

A) Kdo je to uvědomělý občan? Jak se projevuje jeho uvědomělost? Jaké aktivity z něj dělají  
uvědomělého občana?  

B) Kdo je opakem uvědomělého občana? Jak se projevuje? Co pro něho znamená pocit  
příslušnosti k ostatním občanům?  

ÚLOHY  

1. Požádej staršího žáka nebo učitele o občanský průkaz. Podle čeho poznáš, že se jedná o  
občana České republiky?  

2. Je pro tebe právě teď, v tomto období, důležité to, že jsi občanem České republiky? Pokud  ano, 
proč? Pokud ne, zdůvodni své tvrzení.  

3. Nakresli jeden ze státních symbolů (státní znak nebo státní vlajku) a vedle napiš celou první  
sloku státní hymny. Vzpomeneš si, který strom je považován za národní strom České  
republiky? 


