
8. 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 na straně 36 až 37 kapitolu Lidská setkání. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Člověk mezi lidmi – lidská setkání 

Společenská skupina 

- lidé se společnými zájmy nebo cíli 

- všichni dohromady tvoří společnost 

Velká x malá 

Blízká x cizí 

Formální (organizovaná) x neformální (dobrovolná) 

Rodina – první a nejdůležitější skupina 

funkce: výchovná, biologická, ekonomická, citová 

 

Různorodost 

Odlišnosti: barva pleti, očí, vlasů, postava, bystrost, rychlost, zručnost apod. 

Vývoj člověka – mnoho vlivů, přírodní podmínky, ale původ jednotný 

Tolerance = schopnost a ochota připustit, snášet a přijmout, že druhý může mít jiný 

názor, jiné hodnoty či přesvědčení 

- uznání práva každého člověka na vlastní názor, i když se nám nelíbí 

Nelze tolerovat porušování práv, zákonů, nespravedlnost, krutost, násilí apod. 

Míra tolerance – dána prostředím, výchovou, všeobecným přehledem, znalostmi 

Konsenzus = shoda, shodné mínění – nejlepší řešení střetu různých názorů 

- nové řešení, na němž se všichni shodnou 

Kompromis = ochota vzdát se části svých požadavků kvůli dohodě, vzájemně si 

částečně ustoupit 

Stereotyp = tradované, v daném prostředí opakované zjednodušené úsudky, mohou 

být zkreslené → může vést ke vzniku předsudků 

Negativní předsudky → rasismus, antisemitismus, xenofobie 

 



Úkol: Opakování – Úkoly vypracujte na papír nebo do sešitu a pošlete na můj e-mail. 

 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Sexuální výchova 

Partnerská láska – sdílení vzájemné blízkosti a citu s druhým člověkem 

Sexualita = biologické a psychologické jevy vztahující se k pohlavnímu životu 

Promiskuita = nezodpovědné časté střídání partnerů za účelem pohlavního styku 

Prostituce = poskytování sexuálních služeb za úplatu 

Pornografie – zobrazuje pohlavní život s cílem podnítit sexuální pud, často 

nevhodně 

→ pohlavně přenosné choroby, mravnostně trestná činnost 

Deviace = úchylka (vrozená nebo hormonální porucha), některé nebezpečné projevy 

jsou trestné 

 

Rizika nezodpovědného sexuálního života: 

Nechtěné těhotenství 

Šíření pohlavních chorob: kapavka, syfilis 

Pohlavně přenosné choroby: AIDS, žloutenka 

 

Prostředky plánovaného rodičovství: 

Sexuální abstinence 

Antikoncepce:  

Hormonální: pilulky, náplasti, nitroděložní tělísko 

Bariérové: kondom (prezervativ) 

 

Interrupce = umělé přerušení těhotenství 

 

Naučit se odlišovat pravé hodnoty lásky od pouhého uspokojování 

biologických potřeb! 

Lidským posláním je zplodit potomky a pečovat o ně s láskou, v bezpečném, útulném 

domově. 

 

 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 58 až 60 – Trávicí soustava, Dutina ústní. 

V pracovním sešitě vypracujte cvičení k této kapitole na straně 31.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Trávicí soustava 

Z potravy získáváme živiny (cukry, tuky, bílkoviny), minerální látky, vitaminy a vodu 

→ zpracování potravy v trávicí soustavě 

Funkce: 

Příjem potravy 

Mechanické a chemické zpracování potravy = trávení 

Vstřebávání živin, odstraňování nestrávených látek z těla 

Stavba a činnost: 

Trávicí trubice: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo 

Slinivka břišní, játra – produkují trávicí šťávy 

Řízení: nervově (nervová soustava), látkově (hormony) 

 



Dutina ústní 

- zvlhčení potravy slinami 

- mechanické (žvýkací svaly a zuby) a chemické (sliny) zpracování 

ZUBY: řezáky (1., 2.), špičáky (3.), třenové zuby (4., 5.), stoličky (6., 7., 8.) 

Mléčný chrup – 20 zubů (2 řezáky, špičák, 2 stoličky) 

Trvalý chrup – 32 zubů 

Stavba zubu:  

Korunka (sklovina), kořen, krček (cement) → zubovina (kostní tkáň) → zubní dřeň 

(nervy, cévy) 

 

Zubní kaz – bakterie (oslabení), čištění zubů – fluorid (posílení) 

Parodontóza – ztráta kostní tkáně → padání zubů 

JAZYK – rozmělňování potravy, formování do sousta, vnímání chuti, tvorba hlásek 

SLINY – 3 páry slinných žláz → sliny, zvlhčení 

 - z vody, hlenu, trávicí enzym ptyalin → rozkládá škrob na cukry 

Výukové video: Trávicí soustava: https://www.youtube.com/watch?v=EyVni7s_eHY 

https://www.youtube.com/watch?v=EyVni7s_eHY


Němčina  

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 46 a 47, dokončíme 5. lekci. 

Přečteme si slovíčka z 6. lekce na straně 59, první sloupec slovíček si napište do 

slovníčku. 

Vypracujte cvičení z PS 49/4 a 50/8 a řešení mi pošlete na e-mail nebo Discord. 

 

Budeme pracovat s učebnicí na str. 58, 59. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 12. Januar 

Téma: Computer 

Ich chatte gern.  

Meine Schwester Corrine schreibt eine E-Mail. 

Mein Vater Michael surft im Internet. 

Lukas spielt Computerspiele. 

Sie hat keine E-Mail. 

 

Den 14. Januar 

Téma: Časování slovesa „haben“ 

ich habe  wir haben 

du hast  ihr habt 

er, sie, es hat sie, Sie haben 


