
 

Předučení pro OMJ – Řešení 

1) Spoj obrázek se slovem 
chudá holka – C);  bohatý kluk – A); 

 

zavlažování – D);  období sucha – B); 

 

studna – E);  sbírka – F) 

 

 
 
2) Spoj slova s vysvětlením 
zvolit si – vybrat si z možností 
volba – výběr 
společnost – lidé (skupina lidí) 
spravedlnost – všichni mají stejné šance a pro 
všechny platí stejná pravidla 
diskutovat s někým – mluvit s někým, 
vyměňovat si názory 
odstranit – zbavit se něčeho, dát něco pryč 
podvýživa – stav, kdy člověk trpí dlouho 
hladem 
daň – peníze, které občané platí státu  
milosrdenství – soucit s člověkem v nouzi 
elity – lidé, kteří mají ve společnosti důležité 
postavení 
 

3) Přiřaď přídavné jméno 
k podstatnému 

bohatý – bohatství 
chudý – chudoba 
odpovědný – odpovědnost 
nerovný – nerovnost 
spravedlivý – spravedlnost 
 
 
 
 

4) Spoj se slovy opačného významu 
rovný x nerovný 
rovnost x nerovnost 
chudý x bohatý 
závislý x nezávislý 
spravedlnost x nespravedlnost 
 

5) Spoj výrazy 
možnost… volby 
nerovnosti... ve společnosti 
trpět… podvýživou  
uspořádat... sbírku 
převzít…odpovědnost 
akt… spravedlnosti 
odstranit… chudobu 
 

6) Doplň do vět vhodná slova 
1. Jedno procento lidí vlastní asi 45 % 
veškerého bohatství. To znamená, že mezi 
lidmi jsou velké nerovnosti. 
2. Nerovnosti ve společnosti jsou velký 
problém. 
3. Chudí lidé často nemají co jíst. Proto trpí 
podvýživou. 
4. Ve škole jsme uspořádali sbírku a vybrané 
věci poslali chudým dětem. 
5. Vyměňovali jsme si názory. To znamená, 
že jsme vedli diskuzi. 
6. Občané se sejdou se zástupci místních 
úřadů. 
7. Státy by měly převzít odpovědnost za 
chudobu. Protože nechceme, aby lidé na 
Zemi byli chudí. 
8. Neumí si pomoci sám. Je závislý na mé 
pomoci. 
9. Některé chudé země se v minulosti 
dostaly do ekonomické a politické závislosti 
na bohatých zemích.  
 
 
 
 
 



 

7) Doplň do vět vhodná slovní spojení 
1. Ve velkých i menších městech žijí lidé 
z různých společenských vrstev. 
2. Když jsou lidé ve finančních problémech, 
mohou požádat o pomoc od státu. Existuje 
program sociálního zabezpečení. 
3. Červený kříž (Red Cross) nebo Adra jsou 
humanitární organizace. To jsou organizace, 
které pomáhají lidem. 
4. V některých zemí část roku vůbec neprší. 
Tomuto období se říká období sucha. 
5. Když si chci vyřídit pas, tak jdu na městský 
úřad. To je budova, kde najdu lidi, kteří řídí 
město. 
6. Malé děti jsou závislé na pomoci rodičů, 
Ještě nejsou samostatné. 
7. Politici by měli mít odpovědnost vůči 
lidem. Měli by se chovat tak, aby jejich činy 
pomáhaly lidem. 


