
7. ročník (týden od 18. 1.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Prezidenti v české historii (str. 26).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Prezidenti v naší historii 

Prezident  

- vrchní velitel ozbrojených sil 

- podepisuje zákony, vrací je k projednání 

- reprezentuje stát v zahraničí a při oficiálních návštěvách 

- propůjčuje a uděluje státní vyznamenání 

Funkční období – 5 let, přímá volba, nejvýš dvakrát za sebou 

 



Prezidenti bývalého Československa a ČSFR  

Jméno prezidenta  roky v prezidentské funkci  

Tomáš Garrigue Masaryk 

(*1850 – †1937)  

1918-1935 

(První republika)  

Edvard Beneš 

(*1884 – †1948)  

1935-1938 

(První republika)  

Emil Hácha 

(*1872 – †1945)  

1938-1945 

(Druhá republika a Protektorát Čechy a 

Morava)  

Edvard Beneš 

(*1884 – †1948)  

1945-1948 

(Poválečné Československo)  

Klement Gottwald 

(*1896 – †1953)  

1948-1953 

(Československá republika)  

Antonín Zápotocký 

(*1884 – †1957)  

1953-1957 

(Československá republika)  

Antonín Novotný 

(*1904 – †1975)  

1957-1968 

(od 1960 Československá socialistická 

republika)  

Ludvík Svoboda 

(*1895 – †1979)  

1968-1975 

(Československá socialistická republika)  

Gustáv Husák 

(*1913 – †1991)  

1975-1989 

(Československá socialistická republika)  

Václav Havel 

(*1936 – †2011)  

1989-1990 

(Československá socialistická republika)  

Václav Havel 

(*1936 – †2011)  

1990-1992 

(Česká a Slovenská Federativní Republika)  

Prezidenti České republiky  

Václav Havel 

(*1936 – †2011)   
1993-2003  

Václav Klaus 

(*1941)  
2003-2013  

Miloš Zeman 

(*1944)  
 2013-? 

 



Úkol: Vyberte si některého z našich prezidentů a zpracujte o něm referát na 

samostatný papír velikosti A4. Referát mi pošlete do konce týdne na e-mail ke 

kontrole – součást známky na vysvědčení! 

Přehled prezidentů české republiky s informacemi o jejich působení najdete například 

zde: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Strava člověka v historii 

Doba ledová – lov zvířat, rostlinná strava 

Zemědělství, pastevectví – maso, mléko, polévky, tvaroh, sýry 

Příchod Slovanů do střední Evropy – potraviny z pšenice, ječmene, luštěnin, 

zelenina, ovoce, okopaniny 

- chov skotu, ovcí, vepřů – živočišné produkty: mléko, sýry 

- vliv ročního období, vaření pro celé velké rodiny 

Středověk – rozdílné složení stravy podle majetku (šlechta, měšťané) – maso, 

alkohol, koření; chudina – kaše, žitný chléb, kyselé mléko, sýry; neúroda = hlad 

2. polovina 18. století – nové plodiny: brambory, rajčata, okurky, paprika, kukuřice; 

káva, alkohol, tabák 

20. století – vzestup životní úrovně, zvýšená produkce pšenice, velká spotřeba 

cukru, tuku, vepřového masa a alkoholu (pivo) 

 

Česká kuchyně 

Kaše nahradil žitný chléb, brambory, řepa, zelí 

Bílkoviny – mléko, kyselé sýry, tvaroh 

3 x denně polévky: zelná, bramborová, hrachová 

Svátečně: buchty, koláče, perník, maso 

Mlsání: ořechy, sušené ovoce, med 

Koření: česnek, cibule, majoránka 

 

19. století – Magdalena Dobromila Rettigová: kuchařky 

 

O vývoji stravování si můžete přečíst zde: https://www.vit-schlesinger.cz/evoluce-stravovani/ 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti
https://www.vit-schlesinger.cz/evoluce-stravovani/


Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Cizokrajné suchozemské ekosystémy – Tropický 

deštný les (strana 76 až 78), v pracovním sešitě vypracujte cvičení k této kapitole 

(strana 42 a 43).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Cizokrajné suchozemské ekosystémy  

Tropický deštný les 

- vysoké srážky, velká vlhkost, teplo i v noci 

- největší druhová rozmanitost 

Jižní Amerika: Amazonský deštný les (povodí Amazonky) 

Afrika: Konžský deštný les 

Asie: území Indie, Indonésie 

Obojživelníci: stromové žáby, např. pralesničky (jed batrachotoxin v pokožce – 

otrávené šípy) 

Plazi: leguán zelený (běhá, šplhá, plave, potápí se, žere listy, plody, loven - maso) 

anakonda (10 m, 250 kg), hroznýš – nejedovatí, škrtiči, loví hlodavce, vodní ptáky 

Ptáci: tukan obrovský, papoušci rodu amazoňan a ara, kolibříci – opylení květů 

Vačnatci: vačice – na stromech, masožravá 

Savci: tapír jihoamerický – lichokopytník, před predátory se schovává ve vodě 

lenochod – Amerika, jí listy stromů, plody, žije na stromech 

Šelmy: jaguár – Amerika, samotář, loví tapíry, lenochody, ptáky, ryby, želvy 

 tygr indický – samotář, loví sudokopytníky 

Primáti – polovzpřímená poloha, vyvinutý mozek, palec proti prstům, nehty: dělí se 

na poloopice, opice, lidoopy 

kočkodani, vřešťani, malpy kapucínské 

lidoopi: bonobo (šimpanz, Afrika), gorila (největší, býložravá, Afrika), orangutan 

(býložravý, žije na stromech, Sumatra, Borneo) 

 

Podívejte se na video:  

Deštné pralesy – tajemství života: https://www.zoocam.info/tajemstvi-destnych-

pralesu-dokumentarni-film/ 

Orangutan sumaterský: https://www.youtube.com/watch?v=e-FTmr2_wH0 

https://www.zoocam.info/tajemstvi-destnych-pralesu-dokumentarni-film/
https://www.zoocam.info/tajemstvi-destnych-pralesu-dokumentarni-film/
https://www.youtube.com/watch?v=e-FTmr2_wH0


Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 21. Januar 

Téma: Vazba „von“ – procvičování 

 

Napište do sešitu věty z cvičení 15 na straně 31.  

(na online hodině uděláme cvičení ústně, můžete napsat až potom) 

 

Příští týden nás čeká opakování 2. lekce, doučte se, co ještě neumíte ☺.  

PS – zkontrolujeme si DÚ (21/15) a budeme dělat cvičení na straně 21/14, 16. Pokud 

budete na online hodině, nemusíte cvičení dělat předem, budeme pracovat společně. 

V učebnici budeme dělat na straně 30 cvičení 14 (přivlastňování) a stranu 31/15, 17. 

 


