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způsobu použití výukového materiálu ve 
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Vizuální podpora výkladové části hodiny. 

Možnost  využití při opakování.  

Možnost využití k domácí přípravě žáků – 

elektronická učebnice. Žáci si mohou 

samostatně opakovat učivo s podporou aktivní 

prezentace (předpokládá elektronickou 

komunikaci).  



OBYVATELSTVO 

LIDSKÉ RASY 



Lidská rasa je skupina 
lidí, kterou spojuje 
dlouhodobý 

společný vývoj, v 
jehož průběhu se 
vlivem rozdílného 
prostředí vytvořily 

shodné znaky 
(barva pleti, vlasů, 
očí, rysy tváře, tvar 
lebky, nosu, očí, 
atd.)  

1. 



Rozlišujeme tři základní 
lidské rasy: 

bílou (europoidní) 

žlutou (mongoloidní) 

černou (negroidní) 

2. 



Bílá rasa: Evropan a Ind 

3. 4. 



Žlutá rasa: 
Eskymačka 
(Inuitka) 

5. 



Černá rasa: 
Afroameričan 

6. 



Původní rozložení lidských ras po osídlení celé 
pevniny.Rasy:bílá, žlutá, černá. Austrálie byla osídlena mírně 

odlišnou černou rasou: australoidní. 

7. 



Podnebí – hlavně sluneční svit – mělo zásadní vliv na 
vznik lidských ras , hlavně na barvu pleti. 

8. 



Současné rozložení lidských ras ve světě. 

9. 



Vzhledem ke společnému původu lidských ras jsou 
názory o nadřazenosti jedné rasy nad druhou 

nevědecké a nesmyslné. 

 

10. 



V oblastech, kde dochází k velkému mísení ras  
(např. Latinská Amerika) nedochází k projevům 

rasové nesnášenlivosti – rasismu. 

11. 
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