
8. 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 na straně 22 až 23 kapitolu Paměť.  

Zápis do sešitu: 

 

Téma: Paměť 

= schopnost mozku přijímat, zpracovávat a ukládat informace a zkušenosti a později 

si je vybavovat a opakovaně využívat 

- krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá 

 

Fáze paměti  

1. ukládání informací – zapamatování, učení 

2. uchování informací – udržení určitou dobu 

Delší dobu – logická paměť (uspořádání do celků, logické souvislosti, vysvětlí, 

odvodí pravidla); významné informace, citový zážitek 

Kratší dobu – mechanická paměť (bez souvislostí)  

→ zapomínání x časté opakování 

3. vybavení informací – vzpomínání, použití uložené informace 

 

Typy paměti podle způsobu ukládání informací: 

Zraková – co vidí, kde je co napsáno, kde co je 

Sluchová – melodie, slova, věty, básně, cizí jazyky 

Pohybová – šikovnost, zručnost, praktické návyky 

 

Podívejte se na video: 

Jak funguje paměť: https://www.youtube.com/watch?v=b0lOUjR-fn0 

Paměť v digitálním věku: https://www.youtube.com/watch?v=aMOXamqS4Lk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lOUjR-fn0
https://www.youtube.com/watch?v=aMOXamqS4Lk


Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

 

Téma: Období dospívání 

- hledání vlastní identity a místa ve společnosti 

- konfliktní, složité, emoční bouře, revolta proti starému, chuť žít jinak i za cenu 

ztráty 

- od objevení se sekundárních pohlavních znaků po dosažení pohlavní zralosti, 

dokončení růstu 

- množství biologických, psychických, sociálních změn – most mezi dětstvím a 

dospělostí 

- klade velké nároky na okolí i sebe sama 

- problémy: představy, očekávání x realita 

- tendence utíkat do virtuální reality 

 

Proces biologického zrání 

Dívky: 10 až 12 let, chlapci: 12 až 14 

První sekundární pohlavní znaky, menstruace, noční poluce, ovulační cyklus  

→ plná reprodukční zralost 

 

Mezi typické projevy v pubertě (období od deseti či jedenácti zhruba do patnácti 
let) patří: 

• zvýšená kritičnost, zejména ve vztahu k autoritám,  
• potřeba zpochybňovat zažité normy a hodnoty a diskutovat o nich, 
• hledání vlastní, lepší pravdy, 
• časté přemýšlení o sobě, 
• hledání sebe sama, 
• zvýšená nejistota a pochybnosti o sobě, o vztazích, o světě, 
• potřeba někam patřit, najít si své místo ve světě, 
• zvýšený zájem o vlastní vzhled a s tím spojená potřeba líbit se, nosit hezké 

oblečení, malovat se, barvit si vlasy a podobně, 
• potřeba samostatnosti a uznání osobní autonomie a svobody. 

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/dospivani-deti-je-
zkouskou-rodicovske-odolnosti-129.html 

 

https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/dospivani-deti-je-zkouskou-rodicovske-odolnosti-129.html
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/dospivani-deti-je-zkouskou-rodicovske-odolnosti-129.html


Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 43 až 46. V pracovním sešitě vypracujte 

cvičení ke kapitole Oběhová soustava na straně 24 a 25.  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Imunita 

= odolnost organizmu proti napadení a působení cizorodých látek a 

choroboplodných zárodků (bakterií, virů) 

- jejich vstupu brání kůže, sliny, kyselina chlorovodíková v žaludku 

- zneškodní je bílé krvinky 

→ vrozená, získaná – protilátky (např. neštovice) 

Očkování = imunizace 

Vakcína = oslabené nebo usmrcené mikroorganizmy → tělo si vytvoří protilátky = 

aktivní imunizace (tetanus, příušnice, černý kašel) 

Pasivní imunizace = hotové protilátky (sérum proti hadímu hmyzu) 

Alergie = stav přecitlivělosti na určitou látku 

Alergeny – pyl, prach, peří, srst, potraviny atd. 

→ kožní změny (vyrážka, otok), senná rýma, dýchací potíže 

 

Krevní skupiny 

Jan Janský (1873 – 1921) 

A, B, AB, 0  

(přítomnost látek A a B v červených krvinkách a protilátek anti-A, anti-B v plazmě) 

Rh faktor – pozitivní Rh+, negativní Rh- (není) 

 

  



Krevní transfuze – při velké ztrátě krve, stejná skupina, Rh faktor 

Dárcovství – starší 18 let, test, krevní konzervy 

Vyšetření krve = rozbor krve → diagnóza 

Krevní obraz – množství hemoglobinu, červených a bílých krvinek, krevních destiček 

Sedimentace – rychlost klesání krevních buněk (zvyšuje se při infekci, zánětu) 

  

Nemoci krve 

Leukémie – rakovinné onemocnění, snížení obranyschopnosti 

Hemofilie – chorobná krvácivost, dědičná, častěji muži 

Anémie – chudokrevnost, snížený počet červených krvinek 

 

Téma: Oběhový systém 

Krev proudí v krevních cévách – podle stavby a funkce je dělíme na: 

1. TEPNY – pružné, silné stěny se svalovinou 

- vedou krev od srdce do těla 

- okysličená krev – světle červená 

- při poranění vystřikuje 

2. ŽÍLY – stěny slabší, méně svaloviny 

- vedou krev do srdce 

- odkysličená krev – tmavě červená 

- při poranění plynule vytéká 

3. VLÁSEČNICE – tenké stěny bez svaloviny 

- spojují tepny a žíly (přes tepénky a žilky) 

→ přísun kyslíku a živin do buněk orgánů, odvod odpadních látek 



Podívejte se na video: 

Oběhová soustava (krevní skupiny): 

https://www.youtube.com/watch?v=G0We0laEalY 

Oběhová soustava (srdce, cévy): https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY 

 

Němčina  

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

přečteme. 

PS – při online výuce budeme dělat cvičení 1 ze strany 43. 

Budeme pracovat s učebnicí na str. 49, 50. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 24. November 

Téma: Hobbys 

Rappen, tanzen, singen, Musik hören 

Schach, Karten, Domino, Scrabble spielen 

Flöte, Klavier, Gitarre, Geige spielen 

Floorball, Fuβball, Basketball, Tennis, Eishockey, Handball spielen 

Gymnastik, Aerobic, Judo machen, turnen, schwimmen 

Inliner fahren 

Fotografieren, basteln, malen 

Surfen, chatten, telefonieren, programmieren 

Zelten, wandern, klettern 

Reiten, angeln 

Kochen, backen, essen 

Fernsehen, lesen 

 

Katka fotografiert gern.  

→ Das ist ihr Hobby. = Das ist Katkas Hobby. Das ist das Hobby von Katka. 

Paul malt gern.  

→ Das ist sein Hobby. Das ist Pauls Hobby. Das ist das Hobby von Paul. 

https://www.youtube.com/watch?v=G0We0laEalY
https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY

