
7. ročník (týden od 2. 11.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Společenské skupiny (str. 11 a 12). 

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Sociální skupiny 

Členství: 

a) dobrovolné (např. kroužek) 

b) automatické (např. rodina) 

c) povinné (např. škola) 

Podle velikosti: 

Malá – znají se, mají blízký vztah, často se setkávají (rodina, třída) 

Velká – většinou se neznají, ale mají něco společného (škola, národ) 

Podle vztahu (blízkosti): 

Blízká – patříme do ní, máme společné zájmy, „my“ (třída, parta, kroužek) 

Cizí – lidé, které neznáme, „oni“ (jiné družstvo, škola) 

Podle stanovených pravidel: 

Formální – organizovaná, platí zde pevně stanovená pravidla a povinnosti (škola) 

Neformální – dobrovolná, tvoří se spontánně, členové si tvoří vlastní pravidla (parta) 

 

Rodina  

- první společenská skupina, automatická 

Základní funkce: 

1. výchovná – péče o tělesný a duševní vývoj, základní dovednosti, vědomosti, 

návyky 

2. hospodářská – poskytuje bydlení, šaty, stravu, prostředky na vzdělání, sport… 

3. biologická – plození potomků 

4. citová – láska, porozumění, zázemí 

 

Náhradní výchova – zastupuje rodinu 

 



Kamarádská skupina (parta vrstevníků) 

Kamarády si vybíráme (dobrovolná skupina) – sport, zájmové kroužky, setkávání 

Pozor na „špatné party“ – alkohol, drogy, poflakování, výtržnosti – špatně se dostává 

z jejího vlivu 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Asertivní komunikace 

Způsoby komunikace: 

Pasivní: 

Ustupuje ostatním, chybí sebejistota, nízké sebevědomí, potlačuje své emoce i přání, 

role oběti, vyhýbá se konfliktům, nedokáže se prosadit, bývá využíván 

Asertivní: 

Dělá kompromisy, otevřený, odvážný, vyrovnaný, přizná chybu, respektuje sebe i 

druhého, sebevědomý, klidný, ví, co chce 

Agresivní: 

Neumí přiznat chybu, diktátor, nedbá na práva druhých, zraňuje druhé, prosazuje se 

bez ohledu na druhé, obviňování, nátlak, hrubý, sarkastický 

ASERTIVNÍ DESATERO 

Mám právo:  

Posuzovat své chování a nést za ně zodpovědnost 

Posoudit, nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých 

Mít vlastní názor, změnit svůj názor 

Chybovat a být za své chyby zodpovědný 

Říci, že nevím nebo že je mi to jedno 

Být nezávislý na přátelství druhých 

Rozhodnout se nelogicky 

Něčemu nerozumět 

Být asertivní = být vytrvalý, opakovat, o co usilujeme, ale být přitom klidný, vstřícný. 

Neomlouváme se, nevysvětlujeme důvody, nenecháme v sobě vzbudit pocit viny. 

„Má práva končí tam, kde začínají práva druhého!“ 

 



UMĚNÍ ŘÍCI NE 

Je přirozené odmítnout žádost, se kterou nesouhlasíme. 

Nemusíme nic vysvětlovat 

Dáme najevo, že druhého neodmítáme jako člověka, pouze nevyhovíme jeho 

prosbě. 

→ Jinak hrozí pocit zneužití, křivdy, zlost na vlastní bezmocnost. 

 

Jak na to: 

1. uvědomím si, co opravdu chci 

2. své rozhodnutí si v klidu promyslím 

3. zvážím důsledky své odpovědi 

4. řeknu NE (nechci, nemám zájem, nevyhovuje mi to, neudělám to). Neomlouvám 

se, důvody pouze stručně nebo vůbec. 

5. vyjádřím respekt, úctu k druhému 

 

Asertivní člověk   

- rozhoduje se sám za sebe, nese zodpovědnost, uvědomuje si důsledky 

- umí pojmenovat, co cítí 

- dokáže prosadit svá práva, zároveň ale respektuje práva druhého 

 

Přírodopis  

Vypracujte s pomocí učebnice (strana 26 a 27) v pracovním sešitě cvičení ke kapitole 

Savci (strana 20 a 21). Výpisky nemusíte opisovat, máte-li možnost, vytiskněte si je 

a (hezky! ☺) nalepte do sešitu.  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Třída: SAVCI 

- asi 5400 druhů, výskyt všude – voda, vzduch (letouni – aktivní let), souš, půda, 

polární i tropické oblasti 

Savci = sají mateřské mléko (mléčné žlázy) 

Rodí živá mláďata – vývoj v těle matky, pohlavní dvojtvárnost, výživa placentou, 

oddělené pohlaví, vnitřní oplození  



Podle způsobu přivádění potomků na svět dělíme na podtřídy: 

1. VEJCORODÍ – kladou vejce v kožovitých obalech 

2. ŽIVORODÍ  

a) vačnatci – rodí nedokonale vyvinutá mláďata, vývoj probíhá ve vaku 

b) placentálové – mláďata se rodí v různém stupni vývoje 

 

Tělo kryto kůží, kožní žlázy: potní, mazové, pachové, mléčné a srstí nebo chlupy 

→ stálá tělesná teplota, chrání tělo před vodou 

Páteř: krční (7 obratlů), hrudní, bederní, křížová, ocasní (kostrční) 

Trávicí soustava: ústní dutina (Zuby: řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky), hltan, 

jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, konečník 

Dýchací soustava: plíce, nádech a výdech umožňují pohyby hrudního koše a 

bránice = sval oddělující hrudní a břišní část tělní dutiny 

Vylučovací soustava: ledviny – tvoří moč, močovody, močový měchýř, močová 

trubice 

Nervová soustava: dobře vyvinutý mozek, mozková kůra → složitější reakce, 

projevy chování, schopnost učit se 

Etologie – zkoumá způsoby chování živočichů  

a) vrozené = instinktivní, reflexy  

b) získané = naučené, zkušenost 

 

Podtřída: VEJCORODÍ  

Řád: Ptakořitní – kladou vejce, mláďata sají mléko 

Zástupci: ptakopysk podivný, ježura australská 

 

Podtřída: ŽIVORODÍ  

• Nadřád: Vačnatí 

Řád: Vačnatci – mláďata se vyvíjejí v kožním vaku 

Zástupci: klokan rudý, vačice, koala 

 

Podívejte se na videa:  

Ptakořitní: https://www.youtube.com/watch?v=3QncZqiSoEE 

https://www.youtube.com/watch?v=3QncZqiSoEE


 

Vačnatci: https://www.youtube.com/watch?v=L_64lfTZvos 

https://www.youtube.com/watch?v=XLzlrNV0xEU 

 

Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 2. November 

Téma: Ich heiβe…, ich wohne…  

Wie heiβt du?  Ich heiβe Petra. (Jak se jmenuješ? Jmenuji se…) 

Wo wohnst du?  Ich wohne in Jinočany. (Kde bydlíš? Bydlím v…) 

Woher kommst du? Ich komme aus Tschechien, aus Prag. (Odkud pocházíš? 

Pocházím z…) 

Wie ist deine Handynummer?  777 658 916  

Wie ist deine E-Mail-Adresse?  Jan.Novak@seznam.cz 

Wie ist dein Vorname/Familienname? (Jaké je tvoje jméno/příjmení?) 

 

Den 4. November 

Téma: Časování sloves  

heiβen 

1. ich heiβe   1. wir heiβen 

2. du heiβt   2. ihr heiβt 

3. er, sie, es heiβt 3. sie, Sie heiβen 

 

Pravidelná slovesa: 

wohnen 

1. ich wohne  1. wir wohnen 

2. du wohnst  2. ihr wohnt 

3. er wohnt   3. sie wohnen 

kommen 

Zkuste si napsat sami podle slovesa wohnen. Kořen slova je komm, koncovky 

(tučně) jsou u pravidelných sloves vždy stejné. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_64lfTZvos
https://www.youtube.com/watch?v=XLzlrNV0xEU
mailto:Jan.Novak@seznam.cz


Do slovníčku si napište slovíčka z prvního a druhého oddílu první lekce (PS strana 

17). 

V učebnici budeme dělat strany 18, 19. 

PS – budeme dělat cvičení 1, 2 a 3 na straně 11. Pokud budete na online hodině, 

nemusíte dělat předem, budeme pracovat společně. 

 


