
Poznámky: 0m Doplň slova, která tě napadnou, když se řekne *

___. _„.„________________.____„______...________„___._____._._.___. „manželství“.

o) Sňatekje závažný životní krok, a proto je třeba dobře zvážit volbu partnera. Které vlastnosti
u partnera/partnerky považuješza zásadní a kteréjsou naopak nežádoucí?

6) Jak probíhá svatební obřad?Jaké musí mít náležitosti, aby byl platný? Vyškrtej “chybné.

svobodný souhlas nevěsty a ženicha — občanský průkaz — souhlas rodičů

— slavnostní oděv — svědci —oddávající — svatební kytice — věk nejméně

tl ]8 let — svatební prsteny — oňciální obřadnímístnost či kostel — slavnostní

přípitek — prohlášení snoubenců,že jim nejsou známy okolnosti

“vylučující uzavření manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav,

že zvážili úpravu majetkových vztahů, uspořádání budoucíhobydlení



ll &: © RODINNÉ PRÁVO

o Přečti si následujícítext a 3 větami popiš, jaký má podle tebe smysl pro manželství.
k

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí láska se nevychloubáa není domýšlivá. Láska nejedná nečestné,nehledá )

\ svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radostze špatnosti, ale vždycky se radujez pravdy.
\J At'se děje cokoliv, láska vydrží láska věří láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.Proroctví— to
! pomine;jazyky — ty ustanou;poznání— to bude překonáno.
\ Vždyt'naše poznáníje jen částečně, i naše prorokováníjejen částečně;až přijde plnost, tehdy to, coje
ý částečné, bude překonáno. Dokudjsem byl dítě, mluviljsemjako dítě, smýšle/jsemjako dítě, usuzovaljsem
jako dítě; kdyžjsem se stalmužem, překonaljsem to, coje dětinské" ;

i (Pavel, ]. Korinťanům 13) ;

QjPřiřad'k pojmům jejich správné významy(vepišje do tabulky).
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Q* Možností, jak chránit své osobní zájmy, je sestavení tzv. předmanželské smlouvy. Která tématamůžezahrnovat?Vylušti přesmyčky.
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QšManželství je o tom, že se člověk nebojí závazku, který přesahuje týdny,
měsíce, roky. Které vlastnosti by v partnerském životě neměly podle tebe chybět?


