
7. ročník (týden od 1. 2.)¨ 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Vlastenectví (str. 30).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Vlastenectví 

= kladný citový vztah ke státu – vlasti, rodné zemi 

- úcta a respekt ke státním symbolům, určitým místům, významným osobám 

- připomínání důležitých státních výročí 

- nepoškozování státu a lidí zde žijících 

- snaha o toleranci, přátelství a vzájemné porozumění 

 

2. polovina 18. století – Národní obrození 

úředním jazykem byla němčina → snaha o oživení (probuzení) českého jazyka a 

kultury  

české gramatiky, česko-německé slovníky, dějiny českého národa, česká divadelní 

představení, první česky psané noviny 

J. Jungmann, F. Palacký, J. Dobrovský, B. Němcová, K. H. Borovský, Jan Neruda, J. 

K. Tyl, F. L. Čelakovský, K. H. Mácha, K. J. Erben, M. Kopecký 

 

 

 

Podívejte se na video: 

Národní obrození: https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok 

Literatura a divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ


Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Alternativní způsoby výživy 

- jejich zastánci některé druhy potravy upřednostňují, jiné zakazují 

Důvody: filozofie, náboženství, kultura, móda, zdravý život, přesvědčení 

 

MAKROBIOTIKA – obiloviny, zelenina, luštěniny, omezeně bílé maso a vejce 

Žádné mléko a mléčné výrobky 

 

 

 

VEGETARIÁNSTVÍ – vylučuje konzumaci jakýchkoli částí těl zvířat a výrobků z nich 

a) laktoovovegetariánství – mohou mléko, mléčné výrobky a vejce 

b) laktovegetariánství – mohou mléko a mléčné výrobky 

c) veganství – nejedí nic živočišného původu 

d) vitariánství – pouze strava rostlinného původu, která není tepelně upravená 

e) fruktariánství – pouze plody rostlin 

 

 

člověk je všežravec → pro zdravý vývoj potřebuje pestrou stravu rostlinného i 

živočišného původu (hlavně v období rychlého růstu – kojenci, pubescenti) 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Cizokrajné suchozemské ekosystémy – pouště až 

polární oblasti (str. 84 až 86), v pracovním sešitě vypracujte cvičení na str. 46 a 47.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Cizokrajné suchozemské ekosystémy  

Pouště a polopouště 

- okolí obratníků 

- malé množství srážek, kolísání teplot den x noc 

Plazi: zmije rohatá, chřestýš (jedovatí hadi), agamy, gekoni (ještěři - terária) 

Ptáci: supi, pštrosi  

Sudokopytníci: velbloud jednohrbý (dromedár – chov Asie, Afrika), velbloud 

dvouhrbý (drabař – jediný volně žijící, poušť Gobi) 

Šelmy: fenek (velké ušní boltce odvádějí teplo)  

Lesy mírného pásu 

- listnaté, jehličnaté, smíšené 

- střídání ročních období (zimní spánek, stěhování) 

Savci: prase divoké, jelen lesní, srnec obecný, medvěd hnědý – rostlinná strava, 

zvěř, mršiny 

Tajga = pás jehličnatých lesů na severu 

Savci: los evropský (býložravec, dobře plave), medvěd hnědý, grizzly, kodiak, 

tygr ussurijský (živí se jeleny, prasaty) 

Polární oblasti 

- studený pás – tundra a polární pustiny (severní pól – Arktida, jižní pól – 

Antarktida) 

Tundra = krajina dlouhodobě zamrzlé půdy, rostou tu hlavně mechy a lišejníky – 

málo potravy, ochrany 

Ptáci: sovice sněžní  

Savci: lumíci (drobní hlodavci – kolonie), sob polární (stáda, parohy i samice, 

hospodářské zvíře), vlk polární (smečky) 

Polární pustiny = oblasti věčného sněhu a ledu, rostou tu především řasy 

Jižní polokoule: tučňáci (nelétaví, kolonie), tuleň 

Severní polokoule: medvěd lední (samotář), tuleň (žere ryby, hlavonožce, kraby) 



Podívejte se na video:  

Polární svět: https://www.youtube.com/watch?v=RwYVK27gAk4 

Medvěd grizzly: https://www.youtube.com/watch?v=1fPDeE9SwYI 

Poušť chřestýšů: https://www.youtube.com/watch?v=eOjNTbr3kgY 

 

Němčina  

Zápis do sešitu: 

Den 4. Februar 

Téma: Wiederholung 

Beantworte die Fragen (celé věty): 

Wie alt bist du?  ______________________________________________ 

 

Wie heiβt deine Mutter? ______________________________________________ 

 

Woher kommt dein Opa? ______________________________________________ 

 

Was magst du?  ______________________________________________ 

 

Wo wohnt deine Oma? ______________________________________________ 

 

Schreib auf Deutsch (napiš německy): 

To je Petřina kočka.   _________________________________________ 

 

Je jí 5 let.    _________________________________________ 

 

To je Martinův pes.   _________________________________________ 

 

Moje sestra se jmenuje Petra. _________________________________________ 

 

Petrův strýc se jmenuje Pavel.  _________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=RwYVK27gAk4
https://www.youtube.com/watch?v=1fPDeE9SwYI
https://www.youtube.com/watch?v=eOjNTbr3kgY

