Lidské rasy, národy, jazyky (uč. str. 12/13)
Lidské rasy









„Všechno lidstvo jest jednoho původu“, původem z ……………………………….
lidská rasa = ………………………………………………………………………………………………
3 lidské rasy podle barvy pleti:
o ……………………-…………………….. – převážně v subsaharské Africe,
Austrálii, druhotně v tropické Americe (otroci na počátku
novověku)
o ……………………-………………………. – Evropa, západní polovina Asie,
dnes i Severní Amerika
o ……………………-………………………. – východní polovina Asie, původně
v celé Americe, dnes Sever SAm, Střední Amerika, Andské země
Díky globalizaci dochází k mísení ras a stírání / posilování rozdílů.
Míšenci:
o Mulat= …………………………………………………………………………………….
o Mestic= …………………………………………………………………………………….
o Zambo= …………………………………………………………………………………….
Rasismus
o …………………………… nesnášenlivost až násilnosti
o v místech, kde ……………………………….
o konkrétní formy rasismu: ……………………………………………………………
o Antisemitismus = ………………………………………………………(holokaust)

Národy








národ = …………………………………………………………………………………………………
Počet národů na světě: ………………………..
Nejpočetnější národy (5): ……………………………………………………………………..
Předstupeň národa: …………………………
Vlastenectví =………………………………………………………………………………………..
Nacionalismus=………………………………………………………………………………………
Šovinismus=…………………………………………………………………………………………..

Jazyky




jazyk = ……………………………………………………………………………………………………
podle příbuznosti dělíme jazyky do skupin - ………………………………………….
Př. Indoevropské jazyky dělíme na (+ příklady): …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Náboženství ve světě (uč. str. 14/15)





náboženství – víra v existenci …………………….. nebo …………………………….
ateismus - ……………………………………………………………………………………………
o zejména bývalé komunistické země
Významný sociální jev formující civilizaci na daném místě na světě
Světová náboženství:
o Křesťanství
 vznik z ……………………….., kdy:……………………………………
 zakladatel - ……………………………………………. (Syn Boží)
 Základní kniha ………………………………………….
 …………………….. zákon – společný s ……………………
 ……………………… zákon – život Krista
 hlavní směry: …………………………………………………………………
 počet stoupenců: …………………………………………………………….
 převládá v ……………………………………………………………………….
o Islám
 vzniklo v ………………….. století
 zakladatel: ……………………………………….
 Bůh = ……………………………………….
 směry: …………………………………… a …………………………………..
 počet stoupenců: ……………………………………………………………
 převládá v ………………………………………………………………………

o







Buddhismus
 původ v ……………………,
 zakladatel: …………………,
 rozšíření………………………..
 podobný směr: ………………………………
Národní náboženství:
o Obvykle vyznávané pouze jedním národem
o Judaismus
 = ž…………………………
 židovský stát - …………………………………………
 Posvátná kniha - ………………………. zákon
o Hinduismus:
 rozšířen v ……………………………………………..
 víra v pře…………………… duší
 dělení společností do ……………………..
Rozdíly mezi náboženstvími často vedou k náboženským konfliktům:
o příklady (minulost i současnost):
………………………………………………………………………………………………
V posledních desetiletích vznikají nové náboženské společnosti a sekty.

Struktura obyvatelstva (uč. str. 16/17)





Podle věku
o grafické vyjádření: ………………………………………………………………………
o Jak se liší věkové pyramidy typické pro vyspělé a rozvojové země
(nakresli)

o

Co to je střední délka života, jakých hodnot dosahuje v rovníkové
Africe a jakých ve vyspělém světě?

o

Liší se střední délka života u mužů a žen?

o

Do jakých tří skupin dělíme lidstvo podle věku (podle zapojení do
pracovní činnosti)?

Podle pohlaví
o muži a ženy
Podle zaměstnání
o Rozděluje obyvatelstvo na zaměstnané v …………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
o Co tyto sektory znamenají:

o Jak se zaměstnanost v těchto sektorech liší v rozvinutých a
rozvojových státech?

