
7. ročník (týden od 16. 11.) 

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

sešitu. 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Ve školních lavicích (str. 14 a 15).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Povinná školní docházka 

Zákonem daná povinnost – od 18. století, Marie Terezie 

Základní školy – od šesti let věku, docházka 9 let 

- vzdělává i vychovává: vědomosti, chování ve společnosti, příprava na povolání, 

kamarádi, spolupráce 

Školský systém v ČR 

Mateřská škola (3 – 6 let) 

Základní škola: 1. stupeň (6 – 11), 2. stupeň (11 – 15) 

Odborná učiliště, odborné střední školy, gymnázium (obvykle 2 až 4 roky) 

Vysoké školy, univerzity (obvykle 3 až 6 let) 

Další vzdělávání – kurzy, celoživotní vzdělávání  

 



Úkol:  

Do sešitu odpovězte na otázky: 

1. Jak byste ve škole řešili nevhodné chování? Je poznámka účinná? Proč? 

2. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět a proč? 

 

Podívejte se na videa: 

Školská reforma Marie Terezie: https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc 

Jan Amos Komenský: https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec 

Procvičování občanské výchovy je možné zde: 

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

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Přátelství a láska 

ÚKOL! 

Přítel  

 

- popiš svého nejlepšího přítele: 

Jak vypadá 

Jaké má vlastnosti 

Proč ho považuješ za přítele 

Jak se k tobě chová 

Co má rád 

Čím je výjimečný 

Nakresli ho/ji 

 

„Přítel je ten, kdo zůstává, když všichni odcházejí.“ L. N. Tolstoj 

 

Podoby lásky  

- mateřská, rodiče a děti, partnerská, Bůh, koníčky, idol (příroda, vlast apod.) 

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc
https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2298-obcanska-vychova


LÁSKA = citový vztah, hluboký cit (emoce), mezi dvěma lidmi 

Mateřská láska  

= nejsilnější a nejstálejší cit, láska a bezpečí, každodenní péče a starostlivost 

Manželství 

= trvalé soužití dvou osob různého pohlaví uzavřené sňatkem 

Poslání: založení rodiny 

Registrované partnerství – od roku 2006 

= dvě osoby stejného pohlaví, mají stejná práva a povinnosti, rozhodují společně, 

vzájemně se mohou zastupovat, vyživovací povinnost 

Matrika – státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného 

partnerství, úmrtí osob 

→ matriční knihy, úřady, archivy 

 

Přírodopis  

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

Organizmy v ekosystémech (strana 27).  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Životní prostředí organizmů 

Společenstvo = všechny druhy organizmů propojené vztahy žijící na určitém území 

Vnitrodruhové vztahy – mezi jedinci stejného druhu (např. včelstvo, vlčí smečka) 

Mezidruhové vztahy – mezi jedinci několika druhů (např. potravní vztahy) 

Ekosystém = společenstvo organizmů spolu s neživou přírodou 

 

Téma: Suchozemské ekosystémy v ČR - les 

Funkce lesa: ochrana půdy před erozí 

 zadržování vody – vyšší vlhkost 

 zlepšování klimatu – rekreace 

Vliv člověka: hospodaření 

 produkce dřeva 

 



Podívejte se na výukové video: 

Vztahy mezi organizmy: https://www.youtube.com/watch?v=1Z-uDS1sCiE 

Procvičování přírodopisu je možné zde: 

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

souhrnne-testy 

 

Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 18. November 

Téma: Zápor ve větě  

NICHT – zápor ve větě, vztahuje se obvykle k nějaké činnosti, stavu, popírá ho. 

Ve větě stojí NICHT většinou za slovesem v určitém tvaru.  

Používá se v odpovědi na Ja-nein Fragen. 

 

Bist du Peter?  Nein, ich bin nicht Peter, ich bin Paul. 

Ist er elf Jahre alt? Nein, er ist nicht elf, er ist zehn. 

Wohnen sie in Prag? Nein, sie wohnen nicht in Prag, sie wohnen in Jinočany. 

Kommt ihr aus Deutschland?  Nein, wir kommen nicht aus Deutschland, wir 

kommen aus Tschechien. 

Heiβt sie Monika?  Nein, sie heiβt nicht Monika, sie heiβt Veronika. 

 

Učte se slovíčka z první lekce (PS strana 17). Pokud nemáte, napište si je do 

slovníčku (všechna). 

V učebnici budeme dělat strany 20, 21. 

PS – budeme dělat cvičení na straně 12. Pokud budete na online hodině, nemusíte 

cvičení 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". 

 
“VODA JAKO DÁRCE ŽIVOTA A NOSITEL ZKÁZY” 

Všechny potřebné informace k soutěži najdete zde: https://mrp.brontosaurus.cz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z-uDS1sCiE
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

