
7. ročník (úkoly do konce března – 1. část)
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat 

Občanská výchova

Přečíst si kapitolu O lidských právech v učebnici na str. 31 až 35.

Zápis do sešitu:

Téma: Lidská práva

Základní lidská práva:

- upravují je zákony

- nutnost dodržování pravidel

→ uspokojení základních lidských potřeb (obživa, vzdělání, bezpečí, svoboda, 
soukromí atd.)

18. stol. Velká francouzská revoluce → Deklarace práv člověka a občana

- základ stanovení lidských práv, zásady demokracie, svoboda občana

1948 Všeobecná deklarace lidských práv (OSN)

- soupis lidských a občanských práv a svobod

- všichni lidé jsou svobodní a rovnoprávní bez ohledu na rasu, národnost, 
náboženství a společenské postavení

Listina základních práv a svobod

- součást právního pořádku, nadřazená ostatním zákonům, vychází z ní Ústava ČR

Zahrnuje: 

1. Lidská práva a základní svobody: právo na život, lidskou důstojnost, ochranu 
vlastnictví, politická práva (např. volební právo, svoboda projevu)

2. Práva národnostních a etnických menšin: právo na rozvoj vlastní kultury a 
jazyka

3. Hospodářská, sociální a kulturní práva: právo zvolit si povolání, podnikat, 
právo na odměnu, ochranu zdraví, dobré pracovní podmínky

4. Právo na soudní a jinou právní ochranu: právní pomoc, presumpce neviny



Specifická lidská práva

- pro zvláště ohrožené skupiny lidí: děti, handicapované, náboženské skupiny, 
uprchlíci, staří občané, ženy

→ zvláštní práva, např. Úmluva o právech dítěte

Úkol: Vysvětlete pojem uprchlík, stručně napište do sešitu.

Téma: Porušování lidských práv

- každý má nejen práva, ale i povinnosti = co má nebo musí dělat

→ jejich dodržování je základem dobrého fungování společnosti

PŘEDSUDKY – posuzování lidí podle toho, co se o nich říká, co jsme slyšeli

dány výchovou, kulturou - ovlivňují naše vidění světa

XENOFOBIE – strach z něčeho cizího, nesnášenlivost k lidem z jiných zemí

RASISMUS – agresivní jednání vůči příslušníkům jiné národnosti nebo rasy

→ DISKRIMINACE = omezování práv jednotlivců nebo skupin odlišujících se 

od většinové společnosti (např. barvou pleti)

NÁBOŽENSKÁ NESNÁŠENLIVOST – hodnocení člověka podle jeho náboženského 

přesvědčení

Antisemitismus – nenávist vůči Židům (2. světová válka – holocaust)

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV 

Při porušení zákona → můžeme se obrátit na soudy, zastupitele, poslance, 
hromadné sdělovací prostředky, ombudsmana

Ombudsman = Úřad veřejného ochránce lidských práv – nezávislý činitel 
dohlížející na činnost státních úřadů

POSTIHY ZA PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Trestný čin = závažné, společensky škodlivé jednání uvedené v trestním zákoníku a
postihované soudy → snaha o převýchovu

Děti a mladiství – ústavní nebo ochranná výchova



ÚSTAVNÍ VÝCHOVA – rozhodnutím soudu, do 18 let, v ústavech sociální péče, 
dětských domovech, diagnostických ústavech, výchovných ústavech

OCHRANNÁ VÝCHOVA – nařízením soudu při spáchání trestného činu, za který lze 
uložit výjimečný trest, v diagnostických nebo výchovných ústavech

Do 12 let – bez trestní odpovědnosti (zodpovídají rodiče)

12 až 15 let – bez trestní odpovědnosti, ale může být nařízena ústavní nebo 
ochranná výchova

15 až 18 let – trestní odpovědnost, ústavní nebo ochranná výchova, vězení

Od 18 let – plně trestně odpovědný, vězení nebo jiná forma trestu podle závažnosti 

Do sešitu vypracovat úkoly č. 1, 3 a 5 ze strany 36 (Opakování). 

Výchova ke zdraví

Zápis do sešitu

Téma: Optimální tělesná hmotnost

Dávky živin se liší vlivem klimatu, zdravotního stavu a výdeje energie.

Hraniční situace:

PODVÝŽIVA – příjem živin je příliš malý (chudoba, hladomor)

NADVÝŽIVA – příjem živin je dlouhodobě větší než potřeba, nedostatečný výdej 
energie → metabolické poruchy, obezita, cukrovka, kardiovaskulární nemoci (vyspělé
země)

OBEZITA – příčiny:

Odchylky regulace příjmu potravy

Hormonální odchylky

Odvykání kouření a alkoholu

Těhotenství

Nadměrná chuť k jídlu

Vliv stresu

OPTIMÁLNÍ TĚLESNÁ HMOTNOST:

Tuková tkáň nepřesáhne na celkové hmotnosti 20 % u mužů a 25 % u žen

Samostatná práce:



Vyhledat, vysvětlit a stručně zapsat do sešitu tyto pojmy:

BMI index (+ výpočet), mentální anorexie a bulimie (+ důsledky)

Přírodopis 

Přečíst si v učebnici celou kapitolu Třídění rostlin, str. 7 až 12. S pomocí učebnice 
vypracovat úkoly v pracovním sešitě k jednotlivým kapitolám.

Zápisy do sešitu:

Téma: Výtrusné rostliny

- rozmnožují se výtrusy

MECHY

- vlhká stinná místa, rostou na půdě, kamenech, kmenech stromů, i na horách

STAVBA TĚLA 

Nakreslit si obrázek dospělé rostlinky mechu (bez rozmnožování) jako na straně 8 + 
popis  

Význam:

- přijímají vodu celým povrchem těla → vytvářejí polštáře, které zadržují vodu

- chrání půdu před vysycháním a erozí = zabraňují odnosu půdy v lesích

- jsou ukazatelé čistoty ovzduší

- potrava a úkryt některých organizmů

- rašelina: z odumřelých lodyžek rašeliníku – lázeňství, pěstování rostlin

Rozmnožování:

Výtrus → prvoklíček → mechová rostlinka (ve vodě dojde ke splynutí samčí a samičí 
pohlavní buňky → štět s tobolkou – výtrusy)

Zástupci:

Ploník ztenčený, rašeliník křivolistý, bělomech sivý, měřík tečkovaný

PLAVUNĚ

- jehličnaté a bukové lesy (stín)

- stálezelené rostliny

Význam: Prvohory – stromovitý vzrůst → ložiska černého uhlí



Zástupci: plavuň vidlačka, plavuň pučivá

PŘESLIČKY

- lesy, louky, mokřady

Přeslička rolní: jarní lodyha – hnědá, výtrusný klas → rozmnožovací funkce

letní lodyha – zelená, fotosyntéza → vyživovací funkce

Přeslička lesní: pouze jedna lodyha – má výtrusný klas i fotosyntéza

Význam: letní lodyha má léčivé účinky, prvohory – černé uhlí (uhelnatění)

KAPRADINY

- les, skály, vlhko, stín, nejvíc v tropech, některé jako pokojové rostliny

- vytrvalé byliny – přezimují v podobě podzemního stonku = oddenku

- rozmnožují se výtrusy na spodní straně listů → prvoklíček – pohlavní buňky → 
zárodek → rostlina

Zástupci: kapraď samec, sleziník červený, osladič obecný, hasivka orličí, parožnatka

Německý jazyk

Opakovat si všechno, co jsme od začátku roku probrali, do slovníčku napsat veškerá 
slovíčka ze třetí lekce a naučit se je. Ostatní uděláme společně, doufám.

Výtvarná výchova

Nakreslete jakoukoli jarní květinu, můžete podle předlohy, techniku nechávám na 
vás, hlavně ať vás práce aspoň trochu těší 


