
7. ročník (týden od 19. 10.) capova@skolajinocany.cz 

 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Život ve společnosti (str. 10). 

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Život ve společnosti 

Člověk = tvor společenský, součástí různých skupin 

Sociální = společenská skupina – okruh lidí s podobnými zájmy, cíli, pravidly, 

kterými se řídí 

Např.: rodina, školní třída, spolupracovníci, kroužek, obec, národ 

- učíme se zde životu ve společnosti 

Společnost – velká skupina lidí, z nichž většinu neznáme 

- ovlivňuje nás historií, kulturou, zvyky, pravidly 

Náhodná setkání – trvají krátce (v kině, divadle, MHD, v obchodě apod.) 

 

Úkol: vypracujte do sešitu úkol ze strany 10 označený lupou s číslem 1 – schéma. 

Vypracované úkoly mi zatím neposílejte, zkontroluji si je později v sešitech (doufám). 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Konflikt 

= střet zájmů, nedorozumění 

- mezi dvěma lidmi, mezi skupinami, osobní konflikt (co bych měl x chtěl) 

- pomáhají nám vyjasnit vztahy, vlastní názory, postoje, hranice 

Řešení konfliktu: 

Únik 

Ústupek 

Kompromis 

Dohoda 



Útok 

 

Pravidla úspěšného řešení konfliktu: 

1. pozitivní přístup – ochota dohodnout se 

2. hledat důvody sporu, naslouchat 

3. najít společný zájem – co chceme oba 

4. společné řešení přijatelné pro obě strany – dohoda, usmíření 

 

Manipulace 

- snaha oklikou (nečestně) dosáhnout toho, co chceme 

Prostředky manipulace:  

křik, výčitky, pláč, navození pocitů viny, ohrožení, sliby, lichotky 

 

Přírodopis  

Vypracujte s pomocí učebnice (strana 21 až 25) v pracovním sešitě cvičení ke 

kapitole Ptáci (strana 16 až 19). Výpisky nemusíte opisovat, máte-li možnost, 

vytiskněte si je a (hezky! ☺) nalepte do sešitu.  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Třída: PTÁCI 

- tělo kryto peřím: 

1. prachové peří – udržuje tělesnou teplotu, je jemné 

2. krycí peří – kryje prachové peří 

 a) obrysové – určuje tvar těla a zbarvení, chrání, vyrůstá z pernic 

 b) letky – na křídlech, slouží k letu 

 c) rýdovací pera – v ocasní části těla 

pelichání = úplná nebo částečná výměna peří – cca jednou ročně 

ošetření peří: výměškem kostrční žlázy nebo prachem – brání zvlhnutí 

pohyb: ve vzduchu = let – přední končetiny (křídla) 

 po zemi, větvích apod. – zadní končetiny (nohy) – pohyb poskoky, kráčením 

 na vodě – plují na hladině, potápějí se 



let = opora letek a rýdovacích per o vzduch: mávavý (vrána), třepotavý (poštolka), 

plachtění (káně) 

 

Kostra – lehká, pevná, duté kosti 

Zobák – různý tvar podle druhu a způsobu příjmu potravy 

Vole – zásobárna potravy; kloaka 

Plicní vaky – zásobárna vzduchu: dýchání, nadlehčení, teplota, hlas 

Rozmnožování – oddělené pohlaví, vnitřní oplození, vajíčka s vápenitou skořápkou, 

zahřívání na hnízdě (inkubace), péče o potomky 



 

Krmiví ptáci – líhnou se holá, slepá mláďata, rodiče je krmí (např. pěvci, dravci) 

Nekrmiví ptáci – opeřená, vidoucí mláďata, živí se sama, rodiče je chrání a vodí za 

potravou (hrabaví ptáci) 

 

Dělení podle prostředí: 

Ptáci vodní, lesní, ptáci otevřené krajiny, ptáci žijící v blízkosti člověka 

 

Dělení podle způsobu pohybu: 

Podtřída BĚŽCI – prsní kost bez hřebene, nelétají, všežravci, mají silné zadní 

končetiny (rychlý běh); např.: pštros dvouprstý, emu australský 

 

Podtřída LETCI – řády (přehled): 

Tučňáci – plovací blány, tuk, jižní polokoule 

Brodiví – dlouhý zobák, dlouhé nohy i krk (čápi, volavky) 

Vrubozobí – nekrmiví, plovoucí blány (kachna, husa, labuť) 

Dravci – lov: drápy, zobák, křídla, zrak (káně, orel, poštolka, sokol) 

Hrabaví – pohlavní dvojtvárnost, nekrmiví (bažant, krocan, koroptev) 

Dlouhokřídlí – nekrmiví, zimní a letní opeření (racek) 



Měkkozobí – krátký zobák, dlouhá křídla (holub, hrdlička) 

Papoušci – učenliví, šplhaví, obvykle dlouhý ocas (ara, korela, papoušek nádherný) 

Šplhavci – hnízdí v dutinách, žerou bezobratlé pod kůrou (datel, žluna, strakapoud) 

Sovy – loví za šera a v noci, otočná hlava, neslyšný let (výr, sýček, puštík) 

Pěvci – výrazný hlasový projev – zpěv (sýkora, špaček, kos, drozd) 

 

Podívejte se, jak a proč ptáci létají v hejnu: https://g.cz/proc-ptaci-letaji-v-hejnu-a-

proc-se-nesrazi-jako-lide-v-aute/ 

Kdo k nám nejčastěji létá na krmítka: https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-

ptaku/#/observe 

Němčina  

Zápis do sešitu: 

Téma: Länder – země 

das Land    die Hauptstadt 

das Deutschland   Berlin 

das Österreich   Wien 

die Schweiz    Bern 

die Tschechische Republik Prag 

 

 

https://g.cz/proc-ptaci-letaji-v-hejnu-a-proc-se-nesrazi-jako-lide-v-aute/
https://g.cz/proc-ptaci-letaji-v-hejnu-a-proc-se-nesrazi-jako-lide-v-aute/
https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/#/observe
https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/#/observe


PS – udělejte si cvičení 17 na straně 8 a na straně 9 cvičení 19 a 21. Na online 

hodině si je zkontrolujeme, zkonzultujeme, co bude potřeba.  

Do slovníčku si napište slovíčka z posledního oddílu nulté lekce (PS strana 10) – od 

slovíčka jetzt po das Land a první oddíl lekce první (PS strana 17) – heiβen až die E-

Mail-Adresse. 

 

Výtvarná výchova  

Prohlédněte si obrázky slunečnic, víl, ježků, sov atd. a hlasujte (do 2. 11.)! ☺ 

https://nfimpuls.cz/index.php/19-czech/carousel/380-hlasujte 

 

https://nfimpuls.cz/index.php/19-czech/carousel/380-hlasujte

