
8. 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 na straně 20 až 22 kapitolu Smysly.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Smysly 

Zrak, sluch, čich, chuť, hmat → vnímání, informace o předmětech z vnějšího světa 

Vjem – ucelený obraz předmětu (např. jablko) 

Počitky – části vjemu, jednotlivé smysly (např. červená barva, sladká chuť, vůně) 

Vnímáme pomocí smyslových orgánů. 

1. ZRAK 

- barvy a tvary, vzdálenost a pohyb 

Zkreslení → zrakové (optické) klamy  

Nejdůležitější smysl – asi 80 % informací. 

    

   



2. SLUCH  

- zvuky, řeč 

Pojmy – obecné a základní znaky pro určité skupiny předmětů nebo jevů 

= pojmenování věcí – orientace ve světě 

3. ČICH 

- pachy (vůně, zápach) 

4. CHUŤ 

- chuťové vjemy 

 

Základní je: 

sladká, slaná, kyselá, hořká chuť 

 

Dotváří je čich, zrak. 

 

5. HMAT 

- dotyk, tlak, teplo, chlad, bolest (obrana organizmu) 

 

Podívejte se na nejlepší optické iluze: https://vtm.zive.cz/clanky/nejlepsi-opticke-

iluze-z-toho-vam-pujde-hlava-kolem/sc-870-a-189855/default.aspx#part=7 

Otestujte svoje vnímání: https://www.dama.cz/clanek/14-optickych-klamu-otestujte-

svuj-mozek-a-vnimani#part=1 

Jak fungují optické klamy: https://www.national-geographic.cz/clanky/jak-funguji-

opticke-klamy-lide-jsou-schopni-videt-obrazy-o-chvilku-drive-nez-jej-uvidi.html 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Mladší školní věk 

Dítě mladšího školního věku (6 – 11, 12 let) 

- udrží pozornost asi 20 minut 

- učí se respektovat pravidla, přizpůsobit se, vytvořit si pracovní návyky 

- hravost, nesoustředěnost 
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Doba naivního realizmu 

- chce se orientovat, chápat, sám pátrá → encyklopedie, sběratelství 

- jednoduché logické operace, nalézá chyby, řadí prvky podle určitých kritérií, pracuje 

podle vzoru, lepší časové i prostorové představy 

Paměť zaměřená na situace → názorné vyučování, učení ve skupině, spojené 

s reálnými zážitky 

- nevnímají jen celek, ale i detaily 

Vývoj řeči 

- závisí na možnosti mluvit s rodiči, sourozenci, vrstevníky, učiteli 

- čtení → rozvoj slovní zásoby, vyjadřování 

Sociální vývoj 

- soutěživost, spolupráce 

- stará se o menší, rádo pečuje 

- snadno podléhá vlivu vrstevníků (→ šikana, alkohol, cigarety) 

- tendence uspořádat vše do systémů → orientace 

- vše jiné vadí (co neodpovídá normě většiny), např. brýle, vada řeči, chytrost, jiné 

oblečení; → děti jsou zlé, „jiné“ odhánějí 

→ výchova, působení autorit! 

Období porovnávání se s ostatními → komplexy méněcennosti; přiměřené 

sebevědomí, sebejistota 

Morálně-etické principy 

- posuzuje, co je dobré, co špatné – černobílé vidění 

Vliv dospělých, výchovy → vyspělejší, tvárnější 

Psychosexuální vztahy 

- příprava na pozdější sexuální vztahy, formování vlastní pohlavní identity 

Chlapci – mluví hlučně, sprostě, chlubí se, perou, hrdinské kousky, sportovní výkony 

   Skupinky – společné hry, sport, kolo apod. 

Dívky – fintí se, zdobí, chichotají, ječí, šuškají si, ověřování ženskosti – flirtují se 

staršími 

 Dvě „nejlepší kamarádky“ – důvěrné přátelství, svěřování se, radí si 

 

 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 41 až 43. V pracovním sešitě vypracujte 

cvičení ke kapitole Oběhová soustava na straně 23 a 24 do cvičení 10.  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Oběhová soustava 

Tělní tekutiny 

- zásobují buňky živinami, odvádějí odpadní látky 

1. KREV 

- v cévách 

- rozvádí po těle kyslík, vodu, živiny 

- odvádí odpadní látky (oxid uhličitý) 

- má obrannou funkci – přenáší bílé krvinky a protilátky tam, kde jsou potřeba 

- pomáhá udržovat stálou tělesnou teplotu 

- rozvádí po těle hormony (řízení organizmu) 

- udržuje stálé vnitřní prostředí 

2. TKÁŇOVÝ MOK 

- tekutina vyplňující prostor mezi buňkami 

- tvoří vnitřní prostředí všech tkání 

- z přebytečného tkáňového moku vzniká míza (lymfa) 

3. MÍZA 

- bezbarvá nažloutlá tekutina 

- rozvádí ji soustava mízních cév 

- obsahuje bílé krvinky → obrana organizmu 

 

Složení krve 

Muži mají 5 – 6 litrů krve, ženy kolem 4,5 litru 

1. krevní plazma 55 % 

- nažloutlá tekutina: voda + rozpuštěné bílkoviny, glukóza, tuky, vitaminy, soli, 

hormony a odpadní látky 

 



2. krevní buňky 45 % 

a) červené krvinky – kruhovité bezjaderné buňky 

funkce: přenos kyslíku 

hemoglobin = červené barvivo, váže kyslík z plic, v tkáních ho uvolňuje 

vznik v kostní dřeni, zánik v játrech a slezině (asi 100 dní) 

potřebujeme železo – v mase, játrech, žloutku, zelenině, obilninách 

 

b) krevní destičky – nejmenší krevní částice, bez jádra 

vznik v kostní dřeni, zánik v játrech, slezině, dřeni (8 až 14 dní) 

funkce: zástava krvácení, srážení krve – shluky v místě poranění cévy → jinak hrozí 

vykrvácení 

 

c) bílé krvinky – průsvitné buňky s jádrem, nepravidelný tvar 

vznik v kostní dřeni, slezině, mízních uzlinách (3 až 15 dnů) 

funkce: obrana organizmu proti infekcím 

 

fagocytóza = pohlcování cizorodých látek bílými krvinkami → zneškodnění – uvnitř 

se rozloží 

vytvářejí protilátky – zvláštní bílkoviny → proti všem cizorodým látkám v těle, tzv. 

paměťové buňky – žijí desítky let → imunita 

 

Podívejte se na video: 

Oběhová soustava (výklad): https://www.youtube.com/watch?v=G0We0laEalY 

Tělní tekutiny (voda): https://www.youtube.com/watch?v=mK2oHREr9-E 

Jak funguje imunita: https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8 

 

Němčina  

Začněte si vypisovat do slovníčku slovíčka z 5. lekce – PS strana 51. 

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 38. 

Do konce týdne mi pošlete na e-mail vypracovaný opakovací test ze 4. lekce: strana 

40 – cvičení 1, 2, 3 a strana 41 – cvičení 6, 7, 8. 

Zápis do sešitu: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0We0laEalY
https://www.youtube.com/watch?v=mK2oHREr9-E
https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8


Den 19. November 

Téma: Bilder aus Deutschland 

Das Schloss Neuschwanstein liegt in den Alpen. Es ist sehr schön und bekannt. 

             

Köln am Rhein ist eine groβe Stadt im Westen Deutschlands. Der Dom dort ist sehr 

alt, er ist im gotischen Stil. 

 

Die Hauptstadt Deutschlands heiβt 

Berlin. Hier ist das Brandenburger Tor. 

 

Die Stadt München im Süden 

Deutschlands ist durch Oktoberfest 

und Bier bekannt.  

 


