
8. ročník (týden od 2. 11.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici stranu 13 a do sešitu vypracujte pod zápis s tématem 

Sebehodnocení úkol číslo 17 (uprostřed strany). Zápis si přepište nebo vytiskněte a 

nalepte do sešitu. 

Vypracované úkoly mi zatím neposílejte, zkontroluju si je a ohodnotím později 

v sešitech (doufám). 

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Sebehodnocení 

Naše mínění o sobě se nemusí shodovat s míněním druhých. 

Sebepoznání = snaha porozumět způsobu svého chování, prožívání životních 

situací, svým náladám 

Sebehodnocení = vyhodnocení kladů i nedostatků své osobnosti 

→ snaha zdokonalovat své jednání – důležitá je správná míra sebekritiky 

Hodnocení druhých – naše reakce, chování k ostatním, zevnějšek 

 

Přečtěte si v učebnici stranu 14 až 17. Zápis si přepište nebo vytiskněte a nalepte do 

sešitu. U fobií vyhledejte a dopište vysvětlení tam, kde chybí. 

 

Téma: Pocity a emoce 

Pocity – trvají krátce, jsou součástí prožitku – příjemné, nepříjemné nebo neutrální 

City = emoce 

- ovlivňují naše chování, jednání i myšlení 

- vznikají v určitých situacích, při vnitřních stavech – nemoci, únava, vzpomínky  

- osobní vztah člověka ke světu a k sobě 

- vyjadřují osobní prožívaná určité skutečnosti 

- pomáhají nám hodnotit lidi, situace, dorozumívat se, dodávají zaujetí 

Tělesné projevy: výraz tváře, změna dechu, srdečního rytmu, pocení, třes, bušení 

srdce, studené ruce apod. 

Různé prožívání: bouřlivé, skryté, různé tělesné projevy 

 



1. Kladné = pozitivní 

→ vyvolávají příjemné pocity 

radost – reakce na úspěch, zdraví, zisk, pěkný zážitek → úsměv, jásot, slzy štěstí 

důvěra – spoléhání se na něco, někoho 

láska, nadšení, štěstí, vděčnost, obdiv 

 

2. Záporné = negativní 

→ vyvolávají nepříjemné pocity 

strach – pud sebezáchovy, reakce na nebezpečí, ohrožení 

 

fobie = chorobný strach, nevysvětlitelný rozumem 

arachnofobie – strach z pavouků 

klaustrofobie – strach z uzavřených prostor 

ofidiofobie – strach z hadů  

akrofobie – strach z výšek a hloubek 

nomofobie –  

keraunofobie –  

sociální fobie –  

agorafobie –  

aviafobie –  

- projevy podobné jako u strachu, ale intenzivnější – poruchy vědomí, dýchání → 

terapeutická léčba – pozvolné zvykání 

 

smutek = reakce na nepříznivou událost (poruchy spánku, nechuť k jídlu) 

nuda – nedostatek smysluplné činnosti → nespokojenost, rozmrzelost, zbytečnost 

žárlivost = nadměrné lpění na určité osobě → podezírání, vyslýchání, obviňování 

znechucení – nepříjemná věc, událost, situace → únik, odstranění zdroje 

znechucení 

závist = touha po něčem, co má někdo jiný 

zlost – něco se nedaří, chování druhých → agrese, útok 

zmatek – nejistota 



 

3. Kladné i záporné 

překvapení – nečekaná situace → další emoce 

pýcha – dobře vykonaná práce x arogance, pohrdání 

očekávání – starosti x naděje 

 

Emoční inteligence – empatie = schopnost vcítit se do emocí druhých 

 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Emocionální prožívání předškolního dítěte 

- formování základních citových projevů 

- intenzivní prožívání, proměnlivé 

- umí hodnotit své chování, zlobit se na sebe, litovat se 

- převažuje veselost, ustupuje strach z neznáma 

Projevy citů: láska, nenávist, sympatie, antipatie 

Vrstevníci – schopnost spolupráce, pochopení, soupeření, pomoc, vedení, 

podřízení, kompromis 

Vztah matky a otce → základy pro partnerské vztahy, vztahy ve společnosti 

Morálně-etický vývoj – základní sociální normy, co se smí, nesmí, sluší, nesluší; 

očekávání trestu, pocit viny, svědomí 

→ dostatek pozornosti, společně trávený čas 

 

 

Přírodopis  

Vypracujte s pomocí učebnice (strana 34 a 35) v pracovním sešitě cvičení ke kapitole 

Svalová soustava na straně 19 a 21. Dělení a názvy svalů a stranu 20 v PS si 

necháme na příště.  

Výpisky nemusíte opisovat, máte-li možnost, vytiskněte si je a (hezky! ☺) nalepte do 

sešitu.  

Zápis do sešitu: 



Téma: Svalová soustava 

= kosterní svaly – příčně pruhovaná svalová tkáň, máme jich asi 600, většinou 

párové, tvoří 40 % celkové hmotnosti 

Funkce: 

Umožňuje pohyb 

Určuje tvar těla 

Udržuje polohu těla 

Zdroj tepla – ve svalech se uvolňuje energie 

Stavba svalu: 

Svalová vlákna → svalové snopečky → svalový snopec → svalové bříško 

Povázka – vazivový obal svalu 

Šlacha – upnutí svalu ke kosti 

Složení svalu: 

Voda 75 % 

Organické látky (bílkoviny) 24 % 

Anorganické látky (draslík, sodík) 1 % 

Činnost svalů: 

Pohyb části těla → více svalů současně – stahování jednoho, natahování druhého 

= působí proti sobě 

Energie – z glukózy (glykogen v krvi, svalu), kyslík z krve 

Tvar svalů: 

Dlouhé – např. krejčovský (nejdelší), stehenní svaly 

Krátké – svaly ruky, nohy 

Ploché – prsní, trapézový, břišní sval 

Kruhové – mimické svaly 

Názvy svalů – podle umístění, způsobu připojení, funkce (ohýbače, natahovače, 

rotační svaly) 

 

Důležitý je pravidelný pohyb – jinak dochází k úbytku svalové hmoty 

Posilování – rozcvičit se, zahřát (jinak hrozí natažení až přetržení svalu) 

Anabolické steroidy → poškození ledvin, neplodnost 



Můžete se podívat na video: 

Byl jednou jeden život: https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 

Nebo koho už nebaví pohádky ☺: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7xbK5GHOWs 

 

Němčina  

Učte se slovíčka ze 4. lekce. Pokud ještě nemáte, napište si je do slovníčku. 

PS – udělejte si na straně 34 cvičení 3 a na straně 35 cvičení 6, zkontrolujeme při 

online výuce. 

Do velkého sešitu si opište z pracovního sešitu gramatiku na straně 39 číslo 7. 

Zápor podstatných jmen. Nezapomeňte na datum. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4
https://www.youtube.com/watch?v=c7xbK5GHOWs

