
1. Přečti si text v učebnici na straně 76-78
2. Udělej si zápis do sešitu:

SOUŽITÍ MEZI LIDMI

Mezilidské vztahy

- člověk žije ve společenství druhých lidí
- ve společnosti plní každý člověk určitou roli (vnuk, syn, bratr, žák, kamarád, obyvatel, občan…)
- lidem, kteří spolu tvoří společenství říkáme sociální skupina
- v každé skupině by se měla dodržovat stanovená pravidla (zákony, šk. řád, pravidla chování,…)

Pravidla slušného chování

- je to soubor psaných i nepsaných pravidel, která se mají dodržovat
- říkají, co je správné a co je nevhodné

Vlastnosti lidí

- člověk má dobré i špatné povahové vlastnosti
- je důležité rozvíjet dobré vlastnosti

Konflikt a jeho řešení

- je běžnou součástí života
- můžeme ho zažít prakticky kdekoli a s kýmkoli (doma, ve škole, v obchodě,…)
- důležité je umět konflikty správě řešit (nejlépe, až se všichni účastníci uklidní)

Možnosti řešení konfliktu:
1. Únik od problému – nic neřešit, vymlouvat se
2. Hádka, rvačka – každá strana si trvá na svém
3. Dohoda – účastníci hledají řešení přijatelné pro obě strany

- když je člověk rozčilený, je dobré, aby si dal chvilku na uklidnění (napočítal do pěti)
- pokud se člověku něco nelíbí, měl by to umět říct v klidu a jasně
- pro spokojený život ve společnosti je nutná tolerance (snést i jiný názor)

Rasismus

= chování, kdy člověk zavrhuje  nebo odsuzuje určitou skupinu lidí
- v ČR žijí kromě Čechů i příslušníci jiných národů = národnostní menšiny
- všichni lidé mají stejná práva (na život, vzdělání, …)

Globální problémy

= celosvětové problémy, které mají špatný dopad na planetu Zemi

1. ekologické – chování člověka, které ohrožuje životní prostředí
                      - např. spalování velkého množství paliv vede ke změně klimatu = globální oteplování
- kácení tropických deštných lesů,…



2. společenské – terorismus
                        - války
                        - rozdíly v životní úrovni  (bohatství a chudoba na různých místech světa)
- civilizační choroby (nádory, cukrovka, infarkt, obezita,…)

Úkoly do sešitu:
1. Jakou roli ve společnosti zastáváš? Vyjmenuj alespoň 7.
2. Vyjmenuj své 3 dobré a 3 špatné povahové vlastnosti.
3. Kdy jsi naposledy přišel do konfliktu, s kým a jak jsi ho vyřešil?
4. Zkus vyjmenovat alespoň 3 národnostní menšiny, které žijí na území ČR.
5. Setkal ses někdy s rasismem? Popiš.
6. Myslíš si, že jako jedinec můžeš ovlivnit globální problémy? Jak?

Úkol: PS str. 54/3, 55/4,5,6


