
7. ročník (týden od 9. 11.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Školní třída a Řešení názorového střetu (str. 13). 

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

sešitu. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Školní třída jako skupina 

- první povinnosti, pravidla závazná pro všechny, úspěchy, neúspěchy 

- učíme se zde komunikovat, vycházet s ostatními 

Řešení názorového střetu  

Neshody, trvání na svém → KONFLIKT 

Předcházení konfliktu – dohoda, kompromis, ochota dělat ústupky, vzájemná 

tolerance (=snášenlivost) 

1. zklidnit se, přemýšlet → pak teprve jednat 

2. říct, o co nám jde, sdělit své pocity 

3. návrhy řešení, zvážit následky  

4. najít řešení přijatelné pro obě strany 

 

Úkol:  

1. Do sešitu vypracujte úkol číslo 3 na straně 13 (naše třída). 

2. Zamyslete se a napište návrhy na zlepšení vztahů mezi vámi ve vaší třídě a 

návrhy na zlepšení vztahů mezi vámi a vyučujícími. 

 

Procvičování občanské výchovy je možné zde: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2298-obcanska-vychova 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Empatie, spolupráce 

Emoce = pocity (např. strach, radost, lítost, hněv) 

Empatie = vcítění se do druhého, do jeho pocitů, rozpoznání jeho pocitů, následuje 

vstřícná reakce 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2298-obcanska-vychova


Empatické chování = přizpůsobení se druhému, pochopení jeho způsobu chování, 

uvažování 

 

Spolupráce 

= více osob usiluje o dosažení společného cíle – vzájemný respekt, otevřená 

komunikace, každý využívá své schopnosti a dovednosti, nese zodpovědnost 

Týmová atmosféra 

- jsme rádi součástí skupiny, je nám v ní příjemně 

- každý se samostatně rozhoduje, rozvíjí své schopnosti 

- společný humor 

- vznik přátelství 

 

Přírodopis  

Vypracujte s pomocí učebnice (strana 28 až 30) v pracovním sešitě cvičení ke 

kapitole Savci (strana 22 a 23). Výpisky nemusíte opisovat, máte-li možnost, 

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

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Nadřád: Placentálové 

Řády: 

Hmyzožravci – drobní savci 

Zástupci: ježek západní, krtek obecný, rejsek obecný 

Letouni – noční živočichové, zimní spánek, přední končetiny přetvořeny v blanitá 

křídla, citlivý sluch, ultrazvukové vlny 

Zástupci: netopýr ušatý, netopýr velký, netopýr parkový, vrápenec malý, kaloň 

Primáti – výborný zrak – prostorové barevné vidění, dobře rozvinutý mozek, palec 

proti ostatním prstům, nehty 

Zástupci: šimpanz učenlivý, bonobo, malpa, chápan, vřešťan, kočkodan, 

gorila, orangutan 

Hlodavci – nejpočetnější řád, býložravci i masožravci, rychle se množí, zuby – 

hlodáky = ostré, stále rostoucí řezáky 

Zástupci: veverka obecná, sysel obecný, bobr evropský, křeček polní, hryzec 

vodní, ondatra, hraboš, myšice, potkan, krysa, myš domácí, morče, dikobraz 



Zajíci – příbuzní hlodavcům, býložraví, hlodáky, dlouhé uši a zadní končetiny 

Zástupci: zajíc polní, králík divoký, králík domácí 

Chobotnatci – největší suchozemští živočichové (až 7,5 t), řezáky → kly, silná kůže 

bez srsti, chobot – dýchání, čich, podání potravy 

Zástupci: slon africký, slon indický 

Sudokopytníci – sudý počet prstů (2 nebo 4), kopýtka s paznehty, kostěné parohy, 

rohy, býložravci nebo všežravci, rodí vyspělá mláďata, samostatná 

Zástupci: prase, srnec obecný, jelen lesní, tur domácí, koza domácí, velbloud, 

žirafa, antilopa, hroch, buvol, bizon 

Kytovci – největší živočichové, až 150 t, orientace pomocí ultrazvukových vln 

Podřád kosticovci – bez zubů, rohovité lišty = kostice – filtrují plankton 

Zástupci: plejtvák obrovský, velryba 

Podřád ozubení – hodně zubů, masožraví 

Zástupci: delfín skákavý, kosatka dravá, vorvaň 

Lichokopytníci – lichý počet prstů (1 nebo 3), kopyta z rohoviny, býložravci 

Zástupci: kůň domácí, zebra, nosorožec, tapír 

Šelmy – masožravci, všežravci, velmi dobrý zrak (ve tmě), čich i sluch 

Podřád: pozemní šelmy 

Zástupci: medvěd, lasice, kuna, jezevec, vydra, vlk, pes, liška, kočka rys, lev 

Podřád: ploutvonožci – život ve vodě 

Zástupci: lachtan, tuleň 

 

Opakování: 

Vypracujte úkoly z učebnice na str. 31 (do sešitu) a test z pracovního sešitu na 

straně 24 a vyfocené mi je pošlete na můj e-mail ke kontrole. 

 

Procvičování přírodopisu je možné zde: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/69-7-rocnik/886-

souhrnne-testy 

 

Němčina  

Zápis do sešitu: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/69-7-rocnik/886-souhrnne-testy
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/69-7-rocnik/886-souhrnne-testy


Den 9. November 

Téma: Zjišťovací otázky 

WIE (jak)  Wie heiβt du?  Ich heiβe Petra.  

WO (kde) Wo wohnst du?  Ich wohne in Jinočany.  

WOHER (odkud) Woher kommst du?  Ich komme aus Tschechien. 

WELCHE/R (který)  Welcher Tag ist heute?  Heute ist Montag. 

WER (kdo)  Wer wohnt hier?  Hier wohnt Petra. 

WAS (co)  Was magst du?  Ich mag Pizza. 

 

W- Fragen – sloveso v otázce stojí vždy na druhém místě 

 

Den 11. November 

Téma: Slovosled vět oznamovacích a tázacích  

Bist du Peter?  Ich bin Paul. 

Ist er elf Jahre alt?  Er ist zehn. 

Wohnen sie in Zbuzany? Sie wohnen in Jinočany. 

Kommt ihr aus Deutschland?  Wir kommen aus Tschechien. 

Hast du Hunger?  Ich habe nur Durst. 

Heiβt sie Monika?  Sie heiβt Veronika. 

 

Ja-nein Fragen  

V otázce stojí sloveso na prvním místě, v odpovědi na druhém místě. 

 

 

Učte se slovíčka z první lekce (PS strana 17). 

V učebnici budeme dělat strany 18, 19, 20. 

PS – budeme dělat cvičení 2 a 3 na straně 11 a ze strany 12 co stihneme. Pokud 

budete na online hodině, nemusíte dělat předem, budeme pracovat společně. 

 

 



Výtvarná výchova (nepovinné) 

Hnutí Brontosaurus vyhlašuje 26. ročník výtvarné, fotografické a literární soutěže Máme 
rádi přírodu 2020. Letos na téma "Voda a život". 

 
 Téma pro starší kategorie (od žáků 7. tříd ZŠ po vysokoškoláky) 

“VODA JAKO DÁRCE ŽIVOTA A NOSITEL ZKÁZY” 

👉 Vyfotografujte, namalujte či jinak výtvarně ztvárněte, co vás zaujme. Také můžete 

napsat povídku či pohádku nebo vytvořit ekofór (vtip s ekologickou tématikou). Svá díla 

nám poté zašlete a vyhrajte skvělé ceny!  

Všechny potřebné informace k soutěži najdete zde: 

https://mrp.brontosaurus.cz/ 

Soutěž pořádá environmentální a vzdělávací organizace Hnutí Brontosaurus. Pokud 
to situace umožní, tak slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v lednu 2021 v 
Knihovně J. Mahena v Brně, kde vybrané práce vystavíme a připravíme pro Vás 
doprovodný program. Uzávěrka soutěže je 3. 12. 2020. 

Vaše díla nám zašlete poštou, fotografie můžete sdílet na Facebooku, nebo nám je poslat na 

e-mail mrp@brontosaurus.cz. Stejně tak i literární práce můžete poslat na e-

mail mrp@brontosaurus.cz. 

 

 

http://go.sparkpostmail.com/f/a/l4JEQuZfzRZg_F4TUt7Mng~~/AAA-fAA~/RgRhg85TP0QcaHR0cHM6Ly93d3cuYnJvbnRvc2F1cnVzLmN6L1cDc3BjQgoAHlZJoV8vZ9ocUhVpbmZvQHNrb2xhamlub2NhbnkuY3pYBAAAVqc~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/9wFyJCId2LOEqG7_f1fehA~~/AAA-fAA~/RgRhg85TP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbWVyYWRpcHJpcm9kdVcDc3BjQgoAHlZJoV8vZ9ocUhVpbmZvQHNrb2xhamlub2NhbnkuY3pYBAAAVqc~

