
8. ročník (týden od 9. 11.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici stranu 17 až 19. Zápis si přepište nebo vytiskněte a nalepte do 

sešitu. 

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Dělení emocí z hlediska intenzity 

1. AFEKT – přehnaná citová reakce 

- silná emoce s okamžitou bouřlivou reakcí 

- ztráta sebekontroly → agresivita, zuřivost 

Dav (fotbal, koncert) → panika 

 

2. VÁŠEŇ – silný, dlouhodobý, hluboký cit k objektu nebo činnosti (fotbalista, rybář, 

sběratel, cestovatel, hráč apod.) 

 

3. NÁLADA – méně intenzivní, déle trvající emoční stav – ovlivňuje naše prožívání 

Náladovost = střídání nálad 

 

Sebeovládání = schopnost přiměřeně reagovat, kontrolovat a ovládat své city 

U každého jiná úroveň sebeovládání → odvést pozornost, odreagovat se o samotě 

 

Náročné životní situace 

STRES – stav organizmu, který vzniká jako reakce na nepřiměřenou tělesnou a 

duševní zátěž → napětí, úzkost, skleslost, nespavost, žaludeční potíže 

Negativní → zmatek, beznaděj, rezignace 

Pozitivní → povzbudí k vyšší výkonnosti 

 

KONFLIKT – střet protichůdných sil 

Konfliktní lidé – mnoho konfliktů – nedokážou ovládat své city 

Řešení vyžaduje sebeovládání, taktiku 

 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Nástup dítěte do školy 

Dosažení školní zralosti, zralost CNS 

- test školní zralosti, filipínská míra 

- posuzuje lékař, MŠ, zápis do ZŠ, pedagogicko-psychologická poradna 

 

Podmínky školní zralosti 

1. biologické – vzrůst, fyzická zdatnost, zdravotní stav 

2. sociální – schopnost odloučení od rodiny, komunikovat s vrstevníky, respektovat 

autoritu 

3. psychické – motivace k získání nových poznatků, objevování nového prostředí 

 

Kognitivní zralost – kapacita paměti, řečové dovednosti, vidění souvislostí 

 

Přírodopis  

Vypracujte s pomocí učebnice (strana 34 a 39) v pracovním sešitě cvičení ke kapitole 

Svalová soustava. Odpovědi z testu v PS na straně 22 mi pošlete na e-mail.  

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

sešitu.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Svalová soustava – přehled svalů 

Svaly hlavy a krku 

Žvýkací svaly – pohyb dolní čelisti → kousání, řeč 

Mimické svaly – pohyb kůže → pocity 

Zdvihač hlavy – držení, otáčení, naklánění hlavy 

 

Svaly trupu 

Břišní svaly – přímé a šikmé → předklon, úklon, otáčení trupu 

 Břišní lis → vyprazdňování střev, měchýře 

Prsní svaly – vzpažení 



Zádové svaly – vzpřímená poloha těla a hlavy 

Bránice – odděluje hrudní a břišní dutinu, dýchací sval 

Mezižeberní svaly – pomáhají dýchání 

 

Svaly horní končetiny 

Deltový sval – upažení a předpažení 

Dvojhlavý sval pažní = biceps – ohnutí v lokti 

Trojhlavý sval pažní = triceps – proti bicepsu (vzadu) 

Svaly předloktí a ruky – pohyb prstů 

 

Svaly dolní končetiny – chůze 

Hýžďové svaly – sed, vztyk 

Stehenní svaly – natahují nohu v koleni 

Trojhlavý sval lýtkový – chůze, stoj na špičkách 

Svaly nohy – pohyby nohy, prstů, klenba nohy 

 

Němčina  

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

PS – udělejte si na straně 36 cvičení 9 a na straně 37 cvičení 10 a 13, zkontrolujeme 

při online výuce. 

Zápis do sešitu: 

Den 10. November 

Téma: Pokyny 

Setz dich! / Setzt euch! 

Steh auf! Komm her! 

Mach mit! Schreib! Lies! 

Das Heft auf! – Das Heft zu! 

Hör auf! Lass das! 

Sprich bitte laut! / Sprich nicht! 

Pass gut auf! 

Hör zu und sprich nach! 



 

Den 12. November 

Téma: Landkarte Deutschlands 

Im Norden liegt das Meer. (die Ostsee, die Nordsee) 

Im Süden liegen die Alpen und das Schloss Neuschwanstein. 

Im Westen ist der Fluss Rhein und die Stadt Köln am Rhein. 

Im Osten liegt die Hauptstadt Berlin. 


