
7. ročník (týden od 4. 1.)¨ 

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

sešitu. 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Společenská pravidla (str. 19 až 21).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Společenská pravidla = etiketa 

- soubor psaných i nepsaných pravidel společenského styku 

Zdravení a podání ruky 

žena – muž, nadřízený – podřízený, starší – mladší 

- zdraví první méně významná osoba 

- ruku podává společensky významnější 

Čestné místo 

- vpravo, po pravici, pokud jsou 3, tak uprostřed 

Představování se 

- jako zdravení: muž ženě atd., vizitky 

Během rozhovoru 

- nedáváme ruce do kapes 

- vzájemně se nepřerušujeme 

- díváme se do očí 

- respektujeme osobní prostor (45 až 120 cm) 

Na veřejnosti 

- neobtěžujeme hlukem, křikem, provokacemi, nevhodným slovníkem 

V dopravních prostředcích 

- přednost mají vystupující, uvolnění místa 

V zahraničí 

- respektujeme odlišné kulturní zvyky a pravidla společenského chování 

 

Porušování pravidel a norem 

- z neznalosti, recese, nechuti podřizovat se 

„Neznalost zákona neomlouvá“ 



Podívejte se na videa z pořadu Etiketa Ladislava Špačka: 

https://www.youtube.com/watch?v=qnNIFkC_GN8 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Ztráta blízkého člověka, život s handicapem 

Ztráta blízkého člověka  

Silný zármutek, hněv, sebeobviňování → přijetí, přizpůsobení se 

Pomoc: 

naslouchat 

být nablízku 

přijmout pocity postiženého 

respektovat potřebu být sám 

 

Život s handicapem  

Handicap = znevýhodnění 

Nemusí se projevit, je-li prostředí přizpůsobeno potřebám člověka se 

znevýhodněním. 

 

Zdravotní postižení 

- tělesné 

- smyslové (zrak, sluch) 

- mentální (poškození mozku) 

- duševní (psychické onemocnění, např. schizofrenie) 

- vnitřní (leukémie, epilepsie apod.) 

 

Inkluzivní vzdělávání = společné vzdělávání 

Všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, postižení, rasu, 

příslušnost k menšině 

→ individuální vzdělávání podle potřeb dítěte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qnNIFkC_GN8


Pomoc: 

ohleduplnost 

neukazujeme, nezíráme 

nabídneme pomoc, ale počítáme i s odmítnutím → snaží se být soběstační, nezávislí 

seznámíme se s potřebami postiženého 

 

tyfloservis – společnost, která pomáhá lidem se zrakovým postižením: výběr 

pomůcek, informace, kurzy – orientace, čtení, sebeobsluha 

Braillovo písmo (písmeno = body v šestimístném poli) 

 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Vodní ekosystémy v ČR – rybník a jezero (strana 62 

až 67), v pracovním sešitě vypracujte cvičení k této kapitole (strana 37 a 38).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Vodní ekosystémy v ČR - Rybník a jezero 

- stojaté vody 

Rybník – umělý, chov ryb, hloubka 2 až 3 m 

Jezero – přírodní 

1. Žijí ve vodě 

- živí se vodními rostlinami, planktonem, bezobratlými živočichy  

Kapr obecný – šupinatý, hladký, tvoří 90 % chovaných ryb  

Plod se živí planktonem, dospělec korýši, larvami hmyzu, rostlinami 

Vývoj: oplozené jikry, nepohyblivý potěr, pohyblivý plůdek, násada 

Plotice obecná – bělice, všežravá, žije v hejnech, naše nejběžnější ryba 

Okoun říční – nežádoucí v chovných rybnících – užírá potravu kaprům 

Stojaté i tekoucí vody, žere korýše, hmyz, malé ryby 

Amur bílý – z východní Asie, k likvidaci sinic a řas 

Dravé ryby: 

Candát obecný – jezera, přehrady 

Štika obecná – rybníky, řeky 

→ v rybnících k lovení „škodné“ 



Obojživelníci: 

Čolek obecný – jaro (rozmnožování), léto, podzim, zimu přečkává ve stavu strnulosti 

v zemi; živí se drobnými bezobratlými 

Skokan zelený – loví bezobratlé; skřehotají; zimu přečkávají na dně rybníků 

 

2. V době rozmnožování ve vodě a na březích 

Skokan hnědý – zemní skokan, žije v lese 

Ropucha zelená – v zahradách 

Rosnička zelená – na keřích a rostlinách, „šplhavá žába“, zploštělý tvar 

 

3. Na březích, plavou ve vodě 

Užovka obojková – 1 m dlouhá, běžná, živí se obojživelníky, rybami 

Ondatra pižmová – hlodavec, má plovací blány, staví si nory v březích, vchody pod 

vodou, všežravá, převážně rostlinná strava 

Hryzec vodní – výborně plave, podzemní chodby v sadech, zahradách – hryže 

kořeny stromů a zeleninu 

 

4. Na březích vod 

Čáp bílý – hnízdí na komínech, stromech 

Volavka popelavá – loví ryby, žáby, hmyz, ještěrky, hraboše na polích 

Kormorán velký – loví ryby, potápí se, tažný; má promokavé peří – suší se na 

skalách, stromech; škodí v sádkách a chovných rybnících 

Rákosník obecný – hnízdí v rákosových porostech, žere bezobratlé – hmyz, 

měkkýše, pavouky 

 

5. Plavou na hladině 

Lyska černá – hnízdí na břehu, potápí se, všežravá 

Potápka roháč – loví ryby, žáby, potápí se, tažná 

Kachna divoká – všežravec – rostliny, semena, bezobratlí 

Labuť velká – hnízdí na březích, rostlinná strava 

Husa velká – tažná – létá v hejnech, rostlinná strava 

 



Podívejte se na video:  

Rybníky a přehrady: https://www.youtube.com/watch?v=N9KRvjHFd7A 

 

Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 7. Januar 

Téma: Gegenteile - protiklady  

groβ x klein   weiβ x schwarz 

dick x dünn   frech x nett 

jung x alt   fleiβig x faul 

schnell x langsam  richtig x falsch 

 

Postupně si zapisujte do slovníčku všechna slovíčka z 2. lekce (PS strana 25).  

V učebnici budeme dělat stranu 29. 

PS – budeme dělat cvičení na straně 19/6, 7, 8. Pokud budete na online hodině, 

nemusíte cvičení dělat předem, budeme pracovat společně. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9KRvjHFd7A

