
7. ročník (týden od 23. 11.)¨ 

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

sešitu. 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Komunikace (str. 16 a 17).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Komunikace 

= dorozumívání mezi lidmi 

- předávání informací, vzájemné poznávání, vytváření vztahů 

1. verbální = slovní – prostřednictvím slov, rozhovor (dialog) 

2. neverbální = mimoslovní – gesta, mimika, dotyky, vzdálenost 

Znaková řeč – neslyšící 

Braillovo písmo – nevidomí 

 

Morseova abeceda 

 



Prstová abeceda 

 

Styly komunikace 

1. agresivní – bezohledně prosazuje vlastní názor a zájem 

2. pasivní – bojí se říct svůj názor, ustupuje, nedokáže říct ne 

3. asertivní – jasně, klidně řekne co chce/nechce, nerozčiluje se, neubližuje, 

vyslechne druhou stranu, bez ponižování či povyšování 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Rodinné vztahy 

Rodina = osoby spjaté příbuzenskými vztahy 

Příbuzenství – vznik sňatkem nebo pokrevními vazbami 

 

Nukleární rodina = rodiče a děti 

Rozšířená rodina = nukleární rodina + další příbuzní 

 

Funkce rodiny  

Biologicko-reprodukční 

Sociálně-ekonomická 

Socializačně-výchovná 

Rekreace, relaxace, zábava 

Ochranná, zaopatřovací, pečovatelská 

 



Druhy svazků: 

Monogamie = 1 muž, 1 žena 

Polygamie = více než jeden partner nebo partnerka 

 Polygynie = mnohoženství 

 Polyandrie = mnohomužství 

 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu LES (strana 35 až 41), v pracovním sešitě vypracujte 

cvičení k této kapitole (strana 28 a 29).  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Obratlovci žijící v lese 

Na zemi a pod zemí 

Obojživelníci:  

mlok skvrnitý (jedové žlázy), skokan hnědý, skokan ostronosý, skokan štíhlý – 

živí se bezobratlými 

Plazi:  

slepýš křehký – jí žížaly, slimáky 

Drobní savci:  

rejsek obecný (hmyzožravec), norník rudý, myšice lesní (rostliny, plody, 

bezobratlí) 

Šelmy:  

lasice kolčava (hraboši, myšice), jezevec lesní (doupata, život ve skupinách, 

všežravec – savci, ptáci, semena), liška obecná (nory, zemědělská krajina, pozor na 

vzteklinu!) 

Vzácně: vlk obecný (loví ve smečce – srnce, jeleny, prasata), rys ostrovid 

(snižuje stavy přemnožené zvěře, loví zajíce, srny), kočka divoká, medvěd hnědý 

(všežravý – plody, doupata – zimní spánek) 

Sudokopytníci – lovná zvěř: 

prase divoké (všežravec – plody, rostliny, živočichové; kanec – bachyně – selata), 

jelen lesní (býložravec – tráva, listí, lesní plody; jelen – laň – kolouch), srnec 

obecný (býložravec – tráva, listí, kůra, polní plodiny; stáda: srnec – srna – srnče) 

 



Na stromech a na zemi 

Savci: 

veverka obecná (hnízda v korunách stromů, jí semena, plody, houby, hmyz, vejce) 

 

Na stromech (létají) 

Dravci: 

jestřáb lesní, krahujec obecný, káně lesní, orel mořský (loví ptáky, veverky, 

zajíce, hlodavce; orel ryby, savce, mršiny) 

Sovy: 

puštík obecný, výr velký (loví v noci drobné savce, netopýry, plazy, obojživelníky, 

ježky, zajíce, hmyz) 

Holubi:  

holub hřivnáč (jí semena, rostliny, živočichy) 

Hmyzožraví ptáci: 

kukačka obecná (nestaví hnízda = hnízdní parazit), budníček lesní, pěnice 

černohlavá, datel černý a žluna zelená (šplhavci, živí se larvami dřevokazných 

brouků = „lékaři lesa“) 

Všežraví ptáci: 

drozd zpěvný, červenka obecná, sojka obecná (sojka varuje pokřikem před 

nebezpečím) – jedí bezobratlé živočichy (plže, žížaly, hmyz) a bobule 

Převážně semenožraví: 

pěnkava obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka 

Savci: 

netopýr ušatý (výborný sluch, jí housenky, motýly, zimní spánek – jeskyně, sklepy) 

 

Podívejte se na výukové video:  

Ptačí jídelníček, význam ptáků v přírodě: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3x_UsIo38E&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJx

o3FpBUBcXdMSf&index=17 

Dokument Noční život zvířat: https://www.youtube.com/watch?v=5_VHyU1px_s 

Poslechněte si zpěv lesních ptáků: 

https://www.youtube.com/watch?v=enE2l2VKaPM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3x_UsIo38E&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=M3x_UsIo38E&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=5_VHyU1px_s
https://www.youtube.com/watch?v=enE2l2VKaPM


Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 23. November 

Téma: Časování slovesa mögen  

mögen – mít rád (modální sloveso, nepravidelné) 

1. ich mag   1. wir mögen 

2. du magst   2. ihr mögt 

3. er, sie, es mag  3. sie, Sie mögen 

 

Magst du Pizza? Ja, ich mag Pizza.  

Ich mag nicht Kaffee. 

 

spielen – hrát (si) 

1. ich spiele   1. wir spielen 

2. du spielst   2. ihr spielt 

3. er, sie, es spielt  3. sie, Sie spielen 

 

Spielst du Schach? Nein, aber ich spiele gern Karten. 

Spielst du Tennis? Nein, ich spiele nicht Tennis, ich spiele Basketball. 

 

Den 25. November 

Téma: Projekt ICH  

Ich heiβe… 

Ich bin … Jahre alt. 

Ich wohne in… 

Ich komme aus… 

Ich mag…  

Ich mag nicht… 

Ich spiele gern… 

Ich spiele nicht gern… 



 

V učebnici budeme dělat cvičení 21/9, stranu 22. 

PS – budeme dělat cvičení na straně 12 a 13. Pokud budete na online hodině, 

nemusíte cvičení dělat předem, budeme pracovat společně. 

Učte se, brzy vás čeká opakovací test celé 1. lekce! ☺ 

 


