
8. ročník (týden od 30. 11.) 

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

sešitu.  

 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 24 až 25 kapitolu Životní styl, v minulosti a dnes.  

Zápis do sešitu: 

 

Téma: Životní styl 

= souhrn ustálených činností a způsobů chování 

- způsob, jakým žijeme (strava, oblečení, způsob trávení volného času) 

- typický pro jednotlivce nebo skupiny lidí 

Ovlivňují ho: 

a) životní podmínky (bydliště, vzdělání, příjmy, zaměstnání) 

b) člověk sám (změna podmínek → změna stylu) 

Životní styl v dějinách  

1. archaická společnost 

Život ve skupinách (kmeny, tlupy), sběr, lov 

Bez velkých majetkových rozdílů → postavení členů dáno věkem, pohlavím 

2. tradiční společnost (od starověku po novověk) 

→ vládnoucí aristokratická třída 

→ zbytek obyvatelstva – skromný, tvrdý život 

Ruční výroba – zemědělství, řemesla (předává se z otce na syna) 

Život určený tradicí – z generace na generaci, náboženský výklad světa 

Úkol: učebnice 25/5 – vyhledejte, čím se živili: 

Jirchář 

Šenkýř 

Kytléř 

Barbíř 

Krumpléř 

Platnéř 



3. moderní společnost  

Průmyslová revoluce – 2. polovina 19. století 

Stěhování z venkova do měst – pracovní příležitosti (továrny) 

Mechanizace – stroje (práce i pro ženy a děti) 

4. postmoderní společnost 

Dynamický, konzumní způsob života, reklama 

Podobné podmínky k životu → snaha odlišit se 

 

Podívejte se na video: 

Průmyslová revoluce: https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

 

Téma: Období dospívání – duševní vývoj 

Základ abstraktního myšlení, kritické myšlení, morální hodnocení 

Denní snění – bohaté vnitřní prožívání 

Ideál – sebe sama, společnosti, ideální rodiče, učitelé X realita  

→ zklamání, kritičtí k sobě, společnosti, všem 

Řešení: únik z reality  

– vysněný svět, virtuální realita, sebepoškozování, závislosti, agresivita 

Paměť – množství informací v dlouhodobé paměti – zkušenosti 

- řeší budoucnost, přítomnost i minulost 

- uvědomují si rizika, důsledky, konzultují 

Do myšlení zapojují své prožitky, cítění, vztahy, zkušenosti 

Potřeba ocenění 

 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 47 až 49. V pracovním sešitě vypracujte 

cvičení ke kapitole Oběhová soustava na straně 26.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY


Zápis do sešitu: 

Téma: Srdce 

- zajišťuje oběh krve (za 1 minutu přečerpá 5 l krve) 

Stavba srdce: 

Osrdečník – vazivová blána na povrchu 

Srdeční svalovina 

Nitroblána srdeční – výstelka vnitřku srdce 

Pravá a levá síň – tenkostěnné 

Pravá a levá komora – silnostěnné 

Chlopně – zajišťují tok krve pouze směrem ze síní do komor 

Velké žíly → srdce → velké tepny 

Horní a dolní dutá žíla → srdce → plicní tepna 

 4 plicní žíly → srdce → srdečnice (aorta) 

 Poloměsíčité chlopně – zabraňují zpětnému toku krve do komor 

 



Činnost srdce  

- udržuje oběh krve v cévách 

- pracuje rytmicky – stahuje se a ochabuje – průměrně 70 x za minutu 

Diastola = plnění srdce, systola = vyprázdnění 

 

1. malý plicní oběh 

- oběh krve mezi srdcem a plícemi 

Odkysličená krev → pravá síň → pravá komora → plicní tepna → plíce = 

okysličení krve → plicní žíly → levá síň 

2. velký tělní oběh 

- oběh krve ze srdce do těla a zpátky 

Okysličená krev → levá komora → srdečnice → celé tělo = odkysličení krve → 

horní a dolní dutá žíla → pravá síň 

 

OZVY – zvuky, kterými se projevuje srdeční činnost 

Fonendoskop – přístroj k poslechu ozvů 

TEP (PULS) – tlaková vlna – je cítit v tepnách 

Počet tepů = počet stahů srdce, průměrně 70 za minutu 



 

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

O_Z5dVY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11 

 

Němčina  

Vypisujte si do slovníčku postupně všechna slovíčka z 5. lekce – PS strana 51. 

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 44. 

Budeme pracovat s učebnicí na str. 51, 52. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 1. Dezember 

Téma: Časování sloves 

Tanzen      Basteln 

1. ich tanze  1. wir tanzen   1. ich bastle  1. wir basteln 

2. du tanzt  2. ihr tanzt   2. du bastelst 2. ihr bastelt 

3. er, sie, es tanzt 3. sie tanzen   3. er bastelt  3. sie basteln 

https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11

