
1.  jméno autora výukového materiálu 

PAVEL BEJČEK 

2. datum(období), ve kterém byl VM vytvořen 

Únor 2012 

3. ročník, pro který je VM určen 

9. 

4. Číslo klíčové aktivity: EU OPVK-III/2 

Název klíčové aktivity:  Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím  ICT 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor:  Zeměpis 

Tematická oblast:  Společenskohospodářský 

zeměpis 
Téma: Obyvatelstvo -  náboženství 

světa 
Pořadí práce: 11B 

5 metodický list/anotace - výstižný popis 

způsobu použití výukového materiálu ve 

výuce 

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 

NÁBOŽENSTVÍ SVĚTA 



Náboženství je založeno na víře v existenci 
boha nebo více bohů a v nesmrtelnost duše. 

1. 



Náboženství stanovuje 

pravidla –  

jak  správně žít    

a jak dosáhnout boží 
přízně.  

 

2. 



Náboženství je spojeno s určitými obřady. 

3. 



Příslušnost k určitému náboženství se 
vyjadřuje určitými náboženskými symboly. 

4. 



Existuje mnoho různých druhů náboženských 
staveb, které slouží k náboženským obřadům.  

5. 



Náboženství je  

významným 
společenským jevem.  

Náboženské názory,  

pravidla a předpisy 

mají podstatný vliv na 
život naprosté většiny 
obyvatel Země  

a tvoří součást jejich 
kultury.  

6. 



Světová 
náboženství jako 

křesťanství,  

islám a  

buddhismus 

vyznávají miliony 
věřících po celém 

světě  napříč 
světadíly,  

státy  

i národy.  
     

 

 

7. 



Takzvaná národní náboženství jako hinduismus 
a judaismus vyznávají také miliony, ale 

prakticky jenom příslušníci určitého národa. 

8. 9. 10. 



Uplatňují se i různá náboženství primitivních národů, 
založená na uctívání přírodních sil a duchů – 

animismus a totemismus. 

11. 12. 



Existuje i nenáboženský světový názor – ateismus, 
který je dost rozšířen zejména v postkomunistických 

zemích. 

13. 



Rozšíření hlavních náboženství a náboženských 
směrů v současnosti na Zemi. 

14. 
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