
7. ročník (týden od 7. 12.)¨ 

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

sešitu. 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Pravidla chování (str. 18 a 19).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Pravidla chování 

- co je a není vhodné, slušné, zdvořilé, protiprávní 

- slouží k tomu, abychom si vzájemně neubližovali, neobtěžovali nevhodným 

chováním 

1. PRÁVNÍ NORMY (zákony) – psané 

- vymezení hranic 

Porušení zákonů je trestné – řeší policie, soudy 

2. MORÁLNÍ PRAVIDLA = soubor nepsaných pravidel 

→ brát ohled na ostatní 

Osobní morálka – slušnost, ohleduplnost, zdvořilost, vnímání dobra a zla 

Morální zásady: takt, ohleduplnost, úcta k druhým 

Svědomí – vnitřní hlas (říká nám, co je dobré, co špatné) 

„Co nechceš sám, nečiň druhým.“ 

3. SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA = etiketa 

- soubor psaných i nepsaných pravidel společenského styku 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Problémy v rodině 

Fyzické týrání – tělesné ubližování: facky, tahání za vlasy, kopání, pálení cigaretou 

apod. 

Psychické týrání – soustavné ponižování, srážení sebeúcty, nadávky, výhrůžky, 

obviňování, nepřiměřené nároky, ignorace 

→ linka bezpečí, Fond ohrožených dětí 

 



NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 

Rodina vlastní – biologický otec i matka 

Rodina nevlastní – jeden rodič biologický, druhý biologicky cizí = nepravé osvojení 

Rodina náhradní – oba rodiče nevlastní 

 → pravé osvojení = adopce (vznik příbuzenství 

 → pěstounská péče – rozhodnutím soudu → do zletilosti dítěte 

  → na přechodnou dobu – nejvýš 1 rok, rodiče se 

nemůžou starat, hledá se trvalé řešení 

 → poručenství – z řad blízkých nebo příbuzných, určuje soud, pokud žádný 

z rodičů nemůže vykonávat rodičovskou povinnost, přebírá jeho práva i povinnosti, 

ale nemá vyživovací povinnost 

 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu PARK (strana 49 až 52), v pracovním sešitě 

vypracujte cvičení k této kapitole (strana 32 a 33).  

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Park 

- zelené plochy ve městech, rekreace, odpočinek, sport  

1. Na zemi a na stromech  

Ropucha obecná – jedové žlázy (ochrana) 

Potkan obecný – temná vlhká místa, všežravec, inteligentní, přizpůsobivý, přenašeč 

nemocí 

Ježek západní – aktivní za tmy, jí bezobratlé, zimní spánek 

Veverka obecná – zásoby na zimu (ořechy, žaludy) 

Netopýr hvízdavý – ve štěrbinách budov, budkách pro ptáky, živí se hmyzem 

2. Ptáci 

Holub domácí – věžák, žije v hejnech, živí se semeny, zbytky lidské potravy 

Hrdlička zahradní – živí se semeny 

Strakapoud velký – živí se hmyzem (larvami), semeny jehličnanů, hnízdí v dutinách 

Kos černý – jí žížaly, bezobratlé, ovoce 

Zvonek zelený – jí semena, housenky, pavouky 



Vrabec domácí – žije v hejnech, jí semena, části rostlin, hmyz 

Poštolka obecná – dravec – loví hlodavce, ptáky; hnízdí na budovách 

Havran polní – částečně tažný; jí hmyz, larvy, ořechy, ve městech i odpadky 

 

Němčina  

Úkol: Vypracujte na samostatný papír A4 projekt „ICH“. Návod najdete v učebnici na 

straně 24. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 7. Dezember 

Téma: Meine Familie  

Meine Mutter heiβt … 

Mein Vater heiβt … 

Ich habe einen Bruder und eine Schwester. 

Ich habe keinen Bruder. 

Ich habe keine Schwester. 

Ich habe zwei Brüder. 

Ich habe zwei Schwestern. 

 

Den 9. Dezember 

Téma: Přivlastňovací zájmena  

Mein / dein Vater, Bruder, Opa, Onkel, Freund, Hund, Nachbar 

Meine / deine Mutter, Schwester, Oma, Tante, Freundin, Katze, Nachbarin 

 

Začneme 2. lekci, takže si přečteme slovíčka v PS na straně 25 a vy si je postupně 

zapisujte do slovníčku.  

V učebnici budeme děla stranu 25, 26. 

PS – budeme dělat cvičení na straně 18. Pokud budete na online hodině, nemusíte 

cvičení dělat předem, budeme pracovat společně. 

 


