
6. ročník (týden od 14. 12.) 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu (hezky!) ☺ 

 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Říše bakterie na str. 40 až 42. Vypracujte úkoly 

v pracovním sešitě na straně 26 a 27. Úkoly si budeme kontrolovat, případně 

doplňovat a konzultovat na online hodinách.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Bakterie 

- jednobuněčné organizmy bez jádra 

- rozmnožují se dělením (1 mateřská buňka → 2 dceřinné buňky) 

 

Tvary bakteriálních buněk – 1 buňka, různé tvary 

Koky, diplokoky, streptokok, stafylokok, tyčinkovité bakterie, bičíkaté bakterie atd. 

 

- vyskytují se všude (půda, voda, vzduch, na povrchu i uvnitř organizmů, 

v extrémních podmínkách) 

- viditelné pod mikroskopem 



Stavba buňky: 

 

 

Mikrobiologie – věda zabývající se studiem bakterií 

Zakladatel: Robert Koch (1843 – 1910) – Nobelova cena 

 

1. Choroboplodné bakterie 

- hostitel, parazit – bakterie 

Bakteriální onemocnění: např. angína, spála, zápal plic, tuberkulóza, borelióza, 

salmonelóza, mor 

→ antibiotika – je nutné dobrat celé balení (dle lékaře) 

Sir Alexander Flemming – 1928 penicilin 

2. Symbióza bakterií s jinými organizmy   

- výhodné soužití, např. v zažívacím traktu Escherichia coli (v tlustém střevě 

obratlovců) – v jiných částech těla vyvolává záněty 

3. Bakterie jako rozkladači 

- v půdě, zvyšují úrodnost 

4. Využití člověkem 

- potravinářský průmysl – kysané mléčné výrobky (laktobacily), kysané zelí 

- čistírny odpadních vod – rozkladači 

 



Video:  

Bakterie 1 (úvod, tvary): https://www.youtube.com/watch?v=WkbgyHjE5E4 

Bakterie 2 (stavba a význam): https://www.youtube.com/watch?v=WkbgyHjE5E4 

 

Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 23 až 25. Ústně si společně uděláme úkol na 

straně 25 dole. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Náhradní rodinná péče 

- pokud děti nemohou žít se svými biologickými rodiči 

Adopce – úplné osvojení dítěte, stejné příjmení jako biologická rodina, vznik 

příbuzenství; biologičtí rodiče nežijí nebo se dítěte vzdali 

 

Pěstounská rodina – vychovává dítě, ale nevzniká příbuzenský vztah, většinou 

udržují styk s biologickými rodiči, ti jsou stále zákonnými zástupci 

- do zletilosti nebo na dobu určitou 

- dohoda o výkonu pěstounské péče – odměna, dávky 

- o vzniku i zrušení rozhoduje soud 

 

SOS dětské vesničky – společenství matky (tety) a několika dětí (obvykle 4) 

- když se rodiče nemohou, nechtějí nebo neumějí postarat o své děti 

- služby pěstounským rodinám (poradenství) 

- preventivní péče – stabilizace rodiny, předcházení odebrání dítěte 

- okamžitá pomoc – péče o děti, které nemohou být v rodině, týrané, zanedbané 

- následná péče – příprava mladých (18 až 26) z dětských domovů nebo 

pěstounských rodin na samostatný život 

 

Kojenecký ústav – výchovné zařízení pro děti od narození do 3 let 

- zdravotní služby a zaopatření 

- děti, které nemohou vyrůstat v rodině, děti týrané, zanedbávané, zneužívané, 

ohrožené, zdravotně postižené 

- rozhoduje soud nebo prohlášení zákonných zástupců 

https://www.youtube.com/watch?v=WkbgyHjE5E4
https://www.youtube.com/watch?v=WkbgyHjE5E4


Dětský domov – školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do 18 let 

- rodinná skupina – 6 až 8 dětí + 3 pedagogičtí pracovníci 

- výchovné, vzdělávací a sociální úkoly 

- o umístění rozhoduje soud 

 

Adopce na dálku – pomáhá chudým dětem z rozvojových zemí (Afriky, Asie) 

- peněžní podpora → vzdělání 

Rozvojová země = nižší úroveň materiálního blahobytu, nižší životní úroveň 

obyvatelstva, méně rozvinutý průmysl → znečištění (těžký průmysl), populační růst, 

chudoba, nízká vzdělanost 

 


