
7. ročník (týden od 11. 1.) 

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

sešitu. 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Česká republika – demokratický stát (str. 24 až 25).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Česká republika – demokratický stát 

Státní symboly: 

Velký státní znak 

Malý státní znak 

Státní barvy – trikolóra 

Státní vlajka 

Vlajka prezidenta republiky 

Státní pečeť 

Státní hymna 

 

1. 1. 1993 – vznikla česká republika jako samostatný stát (státní svátek) 

Demokratický stát – svobodné volby – lidé si volí své zástupce → podílejí se na 

řízení státu 

 

STÁTNÍ MOC 

1. Zákonodárná moc 

- volí občané 

- vytváří, projednává a schvaluje zákony = základní pravidla soužití ve státě 

Parlament:  Poslanecká sněmovna (200 poslanců) 

  Senát (81 senátorů) 

2. Výkonná moc 

Prezident – volí občané (od roku 2012) 

 - stojí v čele státu, reprezentuje ho 

 - jmenuje soudce 

 - jmenuje předsedu vlády = premiér (ten pak sestavuje vládu) 



Vláda – řídí zemi 

 - prosazuje zákony schválené Parlamentem, připravuje nové zákony 

 - tvoří ji ministři a premiér 

3. Soudní moc 

- rozhodují a trestají nedodržování zákonů 

Nezávislé soudy (okresní, krajské, vrchní, nejvyšší, ústavní) 

- nezávislé na zákonodárné a výkonné moci → spravedlnost, nemožnost zneužití 

Soudce, obhájce, státní zástupce 

 

 

 

    



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Člověk a výživa 

Význam potravy pro živý organizmus:  

zdroj energie → růst, zdraví, práce, zábava, život 

Zdroj zdraví x zátěž organizmu 

Jednotlivé složky potravy = POŽIVATINY 

1. POTRAVINY – produkty rostlinného a živočišného původu – velká výživová 

hodnota 

2. POCHUTINY – látky dodávající chuť, vůni - káva, čaj, koření 

- příznivě působí na trávení, nervy, nemají výživovou hodnotu 

3. NÁPOJE – tekutiny, dodávají tělu vodu 

4. ŽIVINY – látky nutné pro život obsažené v potravě, dodávají tělu energii a látky 

působící při regulaci tělesných procesů, poskytují materiál pro stavbu, obnovu a 

udržování tělesných tkání, svalů a kostí 

- bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky, vitamíny 

Naše tělo tvoří: 

Voda, bílkoviny, tuk, minerální látky, sacharidy 

Potravinová pyramida: 

 



Úkol: Přiřaď k číslicím v tabulce pojmy tak, jak k sobě patří. 

 

1. dorozumívání   A spravedlivý obchod 

2. verbální komunikace  B střet zájmů 

3. neverbální komunikace  C řeč 

4. dialog    D povinnosti 

5. konflikt    E znevýhodnění 

6. empatie    F adopce 

7. matrika    G příbuzní 

8. práva    H státní evidence 

9. rodina    CH soudní svěření do péče jiné osoby 

10. týrání    I slova 

11. osvojení    J vcítění se 

12. pěstounská péče  K psychické a fyzické 

13. fair trade    L gesta 

14. handicap    M rozhovor minimálně dvou osob 
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Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Vodní ekosystémy v ČR – potok a řeka (strana 70 

až 75), v pracovním sešitě vypracujte cvičení k této kapitole (strana 39 a 40).  

Vypracujte test v pracovním sešitě na straně 41 a pošlete mi ho ke kontrole na můj 

e-mail nebo na Discord. Děkuji. 

 

Zápis do sešitu: 

Téma: Vodní ekosystémy v ČR – Potok a řeka 

- tekoucí vody 

1. HORNÍ TOK 

Velký spád dna s kamenitými peřejemi, rychlým průtokem vody, užším korytem 

Voda je chladná, obsahuje hodně kyslíku, bez planktonu 

 

Ve volné vodě: 

Mihule potoční – velmi vzácná, žije dlouho ve stadiu larvy  

Pstruh potoční, duhový – podhorské říčky, živí se hmyzem, rybkami 

Lipan podhorní – jí larvy hmyzu, malé rybky: např. vranka obecná, mřenka 

mramorovaná  

Níže po proudu – nepotřebují tolik kyslíku: 

Jelec tloušť, štika obecná, úhoř říční, hrouzek obecný 

 

V blízkosti vody: 

Užovka podplamatá – loví drobné ryby, klade kožovitá vejce 

Čáp černý – hnízdí na stromech hluboko v lesích, loví drobné ryby 

Ledňáček říční – loví drobné ryby a korýše, hnízdo si staví v břehu na konci cca 1 

metr dlouhé nory 

Skorec vodní – loví na dně larvy vodního hmyzu 

Konipas horský – loví hmyz nad vodní hladinou 

Rejsek vodní, rejsek obecný – hmyzožravci 

Norník rudý, myšice lesní – hlodavci 

Vydra říční – loví ryby, potápí se – plovací blány, pod vodou až 4 min, uplave 400 m 

Norek americký – nepůvodní – z kožešinových chovů, masožravý 



2. DOLNÍ TOK 

Menší spád, písčité až bahnité dno s nánosy 

Voda teče pomalu, méně kyslíku, často znečištěno člověkem 

 

Ve volné vodě: 

Kapr obecný, karas obecný, cejn velký, plotice obecná – všežravci 

Vodní dravci: 

Sumec velký – naše největší ryba (2,5 m, 100 kg), loví ryby, žáby, ptáky 

Štika obecná, okoun říční, candát obecný 

Úhoř říční – hadovitý tvar těla (1 m), ke tření táhne do Sargasového moře, po vytření 

hyne, vrací se potomci 

 

V blízkosti vody 

Užovka obojková 

Želva bahenní – dobře plave, potápí se, je dravá (ryby, obojživelníci, hmyz), 

vejcorodá, vzácná 

Želva nádherná – z USA, nepůvodní – vypuštěná nebo útěk do přírody 

Bobr evropský – největší evropský hlodavec (až 1 m), plovací blány, ocas – 

kormidlo, staví si podzemní nory, hráze, hrad, živí se rákosem, kůrou, listím  

Čáp bílý, kachna divoká, labuť velká 

Racek chechtavý – kolonie, žere hmyz, rybky, zbytky potravin, odpadky 

Netopýr vodní – sbírá hmyz z hladiny vod, jí komáry, chrostíky, motýly, larvy hmyzu  

 

Podívejte se na video:  

Bobr evropský: https://www.sumavskecentrum.cz/svetbobra 

Ledňáček říční: https://ceskadivocina.cz/cs/zvire/ptaci/lednacek-ricni 

Vydrýsek ☺: https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s 

Život pod hladinou řeky Kamenice: https://www.youtube.com/watch?v=xT30iYD9I7E 

 

 

 

 

https://www.sumavskecentrum.cz/svetbobra
https://ceskadivocina.cz/cs/zvire/ptaci/lednacek-ricni
https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s
https://www.youtube.com/watch?v=xT30iYD9I7E


Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 12. Januar 

Téma: Gegenteile 

Peter ist klein. Ich bin klein. 

Paula ist klein. Wir sind klein. 

Tvar přídavného jména se u různých osob nemění (pokud stojí za podstatným 

jménem). 

 

Den 14. Januar 

Téma: Meine Familie 

Vazba „von“  (přivlastňování) 

Das ist die Mutter von Pamela.   

Das ist Pamelas Mutter. 

To je matka Pamely (Pamelina matka) 

 

Das ist der Freund von Paul.   

Das ist Pauls Freund. 

To je přítel Pavla (Pavlův přítel). 

 

Doučte se všechna slovíčka z 2. lekce (PS strana 25).  

PS – zkontrolujeme si DÚ (19/6, 7) a budeme dělat cvičení na straně 20/10, 11, 13. 

Pokud budete na online hodině, nemusíte cvičení dělat předem, budeme pracovat 

společně. 

V učebnici budeme dělat na straně 29 cvičení 14 (přivlastňování). 

 


