
RODINA



Doplňte následující věty:

Matka, otec a děti tvoří tzv. rodinu
Rodiče,  děti a další příbuzní tvoří rodinu
Manželství je 
Registrované partnerství je významné pro
Forma manželství založená na soužití jednoho muže s 
jednou ženou se nazývá
Soužití jedné nebo více osob jednoho pohlaví s několika osobami opačného 
pohlaví je označováno jako
Příbuzenské vztahy, jednotlivé členy rodiny můžeme 
zaznamenat pomocí tzv.
Biologická, výchovně-vzdělávací, finanční, citová, péče o psychické a 
fyzické zdraví. To jsou hlavní
Adopce, pěstounská péče, dětský domov, vesničky SOS 
jsou různé formy

základní.
rozšířenou.

smlouva, slib a přísaha.
homosexuální páry.

monogamie.

polygamie.

rodokmenu.

funkce rodiny.

náhradní (rodinná) výchovná péče.



Sňatek

l Kdo může v České republice právoplatně oddávat?

l Co slibují snoubenci při obřadu?

l Jaké možnosti mají manželé, co se týká příjmení? Je 
to důležité rozhodnutí, které je vyjádřeno rovněž při 
uzavření manželské smlouvy, tzn. při svatebním 
obřadu?

l Jaké dva typy svatby podle místa, kde probíhají, 
jsou v České republice možné?



Sňatek

v Které doklady potřebují snoubenci k podání 
žádosti    o uzavření sňatku? Proč?

v Kteří lidé nemohou uzavřít 
sňatek?

v Jaké možnosti mají manželé, co se týká 
příjmení? Je to důležité rozhodnutí, které je 
vyjádřeno rovněž při uzavření manželské 
smlouvy, tzn. při svatebním obřadu?



Funkce rodiny:

A B

C



D E

F
G



Role v rodině
aneb rozdělení práce

OTEC MATKA DĚTI

pracuje  

zabezpečuje rodinu finančně

pomáhá s domácími pracemi

plní školní povinnosti

uklízí svůj pokoj

vaří

perežehlí

nakupuje

pečuje o děti

opravuje závady v domě

stará se o „administrativu“

povídá si se členy rodiny

naslouchá

vyjadřuje lásku



Rodokmen aneb malý 
detektivní příběh

Josefův tchán Antonín měl dvě 
dcery, Evu a Marii, a syna Václava. 
Švagrová Marie Míčková má tři syny: 
Jana, Petra a Pavla. Švagr Václav je 
bezdětný. Její jediná sestra Eva má 
jednu dceru Zdenu Babkovou. Matka 
Evy se jmenuje Anna Novotná a je 
už babičkou čtyř vnoučat. Její zeťové 
se jmenují Josef a Martin.



Anna
Novotná

Antonín
Novotný

Josef
Babka

Eva
Babková

Marie
Míčková

Martin
Míček

Václav
Novotný

Zdena Petr Pavel Jan



Dokážete doplnit 
příbuznosti?
§ Josef je manželem        a otcem           

.
§ Josef je Mariin 
§ Josef je         Jana, Petra a Pavla.
§ Eva je        Jana, Petra a Pavla.
§ Zdena je                  Jana, Petra a 

Pavla.
§ Zdena je Josefova 

Evy Zdeny

švagr.
strýc

teta
sestřenice

dcera.



Dokážete doplnit 
příbuznosti?

§ Zdena je Mariina   
§ Zdena je               paní Novotné.
§ Josef je          pana a paní Novotných.
§ Martinův tchán se jmenuje                              
§ Martinova žena se před sňatkem 

jmenovala                           

neteř.
vnučka

zeť
Antonín Novotný.

Novotná.



Ovládáte rodinné vztahy? 
aneb KUFR trochu jinak

bratranectchánsestramatkaotčímmacechasynsnachasestřeniceneteřdcerababičkašvagrovázeťšvagrtchyněbratrdědeček



Hodnoty

§ láska
§ kamarádství
§ peníze, kapesné
§ vlastní pokoj
§ porozumění
§ vzájemná pomoc a 

podpora
§ důvěra
§ zdraví 
§ vzdělání

§ radost, smích
§ poctivost
§ tolerance
§ luxusní dům
§ vstřícnost
§ velká volnost
§ žádné povinnosti
§ hodně práv



Hospodaření domácnosti 
aneb víš, kolik co stojí?

výrobek cena

chléb
mléko polotučné – 1 l

1 kg brambor
kuře -1 kg 

toaletní papír
jar – 1 l

20 – 30 Kč

13 Kč

10 – 15 Kč

40 Kč

2 – 6 Kč

50 Kč



Rodinný rozpočet aneb Jak 
to chodí u Popletů
§ Hugova rodina se rozhodla ušetřit peníze pro 

prababičku Eleonoru, která příští měsíc oslaví 
kulaté narozeniny – rovných šedesát let.  A tak 
vymýšleli, jak ušetřit.

§ „Nejvíc peněz stojí jídlo,“oznámila máma 
Popletová, „proto navrhuji jíst jenom jednou 
denně – večer.“

§ „Dobrý nápad,“ souhlasil táta Popleta a honem si 
přidal na talíř další porci, neboť zítra už se tak asi 
nenají. „A já přestanu chodit do práce,“ dodal, 
„čímž ušetřím peníze za autobus.“ Přestanu také 
kouřit, a protože nebude oběd, nedám si po něm 
své obvyklé pivo.“

§ „A já se přestanu mýt a čistit si zuby. Tím 
ušetříme za vodu, mýdlo, šampón a zubní pastu,“ 
prohlásil statečně Hugo Popleta.



Osobní rozpočet

příjmy výdaje

narozeninový dar  100 Kč kino                         75 Kč

kapesné 200 Kč sladkosti                  60 Kč

sběr papíru              10 Kč dárek tátovi             50 Kč

celkem                  310 Kč celkem                  185 Kč


