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Pracovní list č. 10 
Věk hráčů: 9–15 let 

Délka: 30 minut 

Příprava: krátká – příprava pracovních listů a motivace k diskuzi na toto téma  

Parametry: hra do třídy, diskuzní 

Využité metody: individuální práce, skupinová práce 

Popis úkolu: V následujícím úkolu budou žáci nejdříve pracovat samostatně na rozřazení 
lidských práv na správná a nesmyslná práva. A poté správná lidská práva „dají na schody“. 
Následně budou všichni diskutovat o lidských právech.  

  



 

Projekt Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008253 

 

Na následující stránce si vystříhej proužky papíru a doplň je na „schody lidských 
práv“. 
Ne na všech papírcích jsou napsána základní lidská práva. Tyto papírky odlož 
stranou. 
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Každý má právo na odpočinek a volný čas.  

Každý má právo chodit do školy.  

Každý má právo na pořádek v dětském pokojíčku. 

Každý má právo cestovat, jak chce.  

Každý má právo na klid v duši.  

Každý má právo na spravedlivé a veřejné jednání před 
soudem.  

Každý má právo na sňatek (registrované partnerství)  
a založení rodiny.  

Každý má právo na pohodu.  

Každý má právo na klidný noční život.  

Nikdo nemá právo jiného mučit nebo s ním krutě zacházet.  

Nikdo nemá právo nespravedlivě uvěznit jiného nebo ho 
vyhnat z jeho vlastní země.  

Každý má právo někoho soudit a odsuzovat,  
ale jen jednou za týden. 

Každý má právo na vlastní movitý i nemovitý majetek.  

Každý má právo na vlastnictví, kromě dětí. 

Každý má právo pracovat za spravedlivou mzdu v bezpečném 
prostředí a být členem odborové organizace.  

Každý má právo říkat, co si myslí, a podávat a dostávat 
informace.  
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 Pouze 10 práv je správných. Ta přiřaď na tyto schody.  
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Použité zdroje: 

• https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/265114-escaleras-de-piedra-de-dibujos-animados 

 


