
8. ročník (týden od 1. 2.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 44 až 45 kapitolu Láska. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Láska 

- největší a nejhlubší cit člověka 

- předchází jí vzájemná náklonnost a zamilovanost – není tak hluboká ani trvalá, 

přehlíží chyby a nedostatky 

- milujeme člověka takového, jaký je, jsme ochotni přinášet oběti 

Úkol: K postavě ženy a muže napište vlastnosti, city a hodnoty důležité pro 

vzájemnou lásku a soužití. 

 

 

Sex – akt důvěry a blízkého poznání druhého, touha po fyzickém kontaktu 

- tělesná zralost v souladu s duševní a citovou (odpovědnost, citová stálost) 

- respektovat partnerovy city a přání 

- do 15 let – trestný čin zneužívání nezletilého 

Heterosexualita – vztah mezi mužem a ženou 

Homosexualita – stejné pohlaví (2 ženy = lesbismus), vrozená, asi 4 % populace 

Bisexualita – nevyhraněná sexuální orientace 

Sexuální identita – pocit příslušnosti k ženskému nebo mužskému pohlaví 

Transsexualita – neztotožnění se s vlastním tělem – porucha sexuální identifikace 

→ změna pohlaví – operace, hormonální léčba 



Úkol: Vypracujte otázky k opakování kapitoly a řešení pošlete na můj e-mail. 

OPAKOVÁNÍ 

1. Rozluštěte pojmy označující lidské vztahy a přiřaďte je k definicím. 

Definice: 

A přejímání tradovaných, zjednodušených úsudků 

B schopnost a ochota přijmout, že druzí mohou mít odlišné postoje a názory 

C řešení, při kterém jsou zúčastněné strany ochotny vzájemně si částečně ustoupit 

Pojmy: 

1. MISPROKOM 2. TYPORESTE 3. CELERNATO 

 

Řešení:  

 

2. Z charakteristik lidí podle jejich vztahu k ostatním a popisu chování vytvořte 

vhodné dvojice. 

A jsem solidární B jsem egoista C jsem autorita D jsem altruista 

1. Jsem člověk vážený a uznávaný, mnoho lidí se dobrovolně řídí mými názory 

2. Ostatní jsou nuly, nesahají mi ani po kotníky. Já, jenom já jsem absolutní jednička. 

3. Když někdo z naší třídy zapomene svačinu, dáme mu kousek ze své. 

4. Rád pomáhám druhým, podpořím je materiálně i psychicky. 

 

Řešení: 

 

3. Konflikt má obvykle několik fází – seřaďte je tak, jak jdou za sebou. 

A vyčerpání   

B snaha o vysvětlení odlišných stanovisek  

C slovní nebo fyzický útok 

D vyostření názorů 

E sdělení odlišných stanovisek 

F varovné příznaky 

 

Řešení:  



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Duševní zdraví 

Stres – zátěž, z nedostatku času, pohybu 

→ neklid, podrážděnost, nesoustředění 

→ zajistit uvolnění 

Negativní myšlenky → nerovnováha, trápení, nemoci 

Napětí x uvolnění 

Distres = negativní přetížení organizmu 

Eustres = pozitivní zátěž organizmu → plnění cílů 

 

Antistresová cvičení a relaxace 

→ redukují stres a vnitřní napětí 

→ rozvoj sebedůvěry a koncentrace 

→ spokojenost, pocit štěstí 

 

Duševní pohoda – pozitivní myšlení, pocit svobody, spokojenosti, zdravé 

sebevědomí – vybírat si, co čtu, na co se dívám, co jím, co piju 

Jóga, bojová umění → rozvoj rovnováhy, síly a pohybové koordinace 

Uvolnění – smích – radost – dobrá nálada 

 

      „Smích je nejlepší medicína“ 

  

Úkol: Zkuste vymyslet a napsat (nakreslit) vtip pro své spolužáky! ☺ 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 65 až 67 – Výživa. V pracovním sešitě 

vypracujte cvičení k této kapitole na straně 33.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Výživa 

Základní živiny: sacharidy, tuky, bílkoviny – zdroj energie  

Další důležité látky: voda, vitaminy, minerální látky 

SACHARIDY (CUKRY)  

- hlavní zdroj energie 

a) jednoduché: hroznový cukr = glukóza, ovocný cukr = fruktóza 

b) složené: řepný cukr – sladidlo, mléčný cukr – v mléčných výrobcích, škrob – 

v mouce, rýži, bramborách 

TUKY (LIPIDY)  

- zásobní látka buněk, zdroj energie 

- vstřebávání vitaminů (A, D, E, K) 

- v podkožním vazivu, chrání tělní orgány 

a) rostlinné: oleje – v semenech olejnin, ořechů 

b) živočišné: máslo, sádlo, lůj, tuk v mléce nebo vejcích (pozor na skrytý tuk 

v mase, vaření nebo dušení místo smažení) 

BÍLKOVINY (PROTEINY)  

- základní stavební látka buněk 

- růst organizmu, obnova tkání 

a) rostlinné: luštěniny, obilniny, brambory, ořechy 

b) živočišné: v mase, vejcích, mléčných výrobcích 

VITAMINY 

- umožňují průběh chemických reakcí v těle 

- v potravě (ovoce, zelenina, obilniny, maso mléko, vejce) 

MINERÁLNÍ LÁTKY  

- udržují dobrou tělesnou i duševní kondici 

Nejdůležitější: sodík, vápník, draslík, fosfor, chlor, železo 

Zdroj: ovoce, zelenina, mléko, maso, ryby, celozrnné pečivo, sůl, minerálky 



VODA  

- součást tělních tekutin (voda tvoří 50 až 70 % hmotnosti, příjem v nápojích, potravě) 

- přebytek vyloučíme (moč) 

- dodržovat pitný režim (2 l denně) 

PŘÍSADY 

- v polotovarech (existuje asi 26 000 přísad) 

- přírodní (např. sůl), umělé (např. sladidla, kypřidla, ochucovadla) 

- mohou způsobovat zdravotní problémy (s trávením) 

 

Minerální látky: 

 



Vitamíny rozpustné v tucích: A, D, E, K 

 

 

Vitamíny rozpustné ve vodě: vitamíny skupiny B, C 

 

 

 

Výukové video:  

Základní živiny v našem jídelníčku: https://www.youtube.com/watch?v=ulDJ43dNul0 

Energetická bilance: https://www.youtube.com/watch?v=KPi3EpGo7P8 

NEZkreslená věda III: Metabolismus – o přeměně látek: 

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulDJ43dNul0
https://www.youtube.com/watch?v=KPi3EpGo7P8
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY


Němčina  

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 54, (55).  

Budeme pracovat s učebnicí na str. 62, 63, případně 64. 

Učte se slovíčka z 6. lekce na straně 59, oba sloupce. 

Zápis do sešitu: 

Den 26. Januar 

Téma: Ich habe kein/keine/keinen…  

Zápor podstatných jmen ve 4. pádě 

 

Opište si do sešitu tabulku Grammatik z učebnice strana 63 dole. 


