
7. ročník (týden od 8. 2.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu O lidských právech (str. 31 až 32).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Lidská práva 

Základní lidská práva: 

- upravují je zákony 

- nutnost dodržování pravidel 

→ uspokojení základních lidských potřeb (obživa, vzdělání, bezpečí, svoboda, 

soukromí atd.) 

18. stol. Velká francouzská revoluce → Deklarace práv člověka a občana 

- základ stanovení lidských práv, zásady demokracie, svoboda občana 

1948 - Všeobecná deklarace lidských práv (OSN) 

- soupis lidských a občanských práv a svobod 

- všichni lidé jsou svobodní a rovnoprávní bez ohledu na rasu, národnost, 

náboženství a společenské postavení 

 

Listina základních práv a svobod 

- součást právního pořádku, nadřazená ostatním zákonům, vychází z ní Ústava ČR 

Zahrnuje:  

1. Lidská práva a základní svobody: právo na život, lidskou důstojnost, 

ochranu vlastnictví, politická práva (např. volební právo, svoboda projevu) 

2. Práva národnostních a etnických menšin: právo na rozvoj vlastní kultury a 

jazyka 

3. Hospodářská, sociální a kulturní práva: právo zvolit si povolání, podnikat, 

právo na odměnu, ochranu zdraví, dobré pracovní podmínky 

4. Právo na soudní a jinou právní ochranu: právní pomoc, presumpce neviny 

 

Specifická lidská práva 

- pro zvláště ohrožené skupiny lidí: děti, handicapované, náboženské skupiny, 

uprchlíci, staří občané, ženy 

→ zvláštní práva, např. Úmluva o právech dítěte 

 

Úkol: Vysvětlete pojem uprchlík, stručně napište do sešitu. 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Optimální tělesná hmotnost 

Dávky živin se liší vlivem klimatu, zdravotního stavu a výdeje energie. 

Hraniční situace: 

PODVÝŽIVA – příjem živin je příliš malý (chudoba, hladomor) 

NADVÝŽIVA – příjem živin je dlouhodobě větší než potřeba, nedostatečný výdej 

energie → metabolické poruchy, obezita, cukrovka, kardiovaskulární nemoci (vyspělé 

země) 

OBEZITA – příčiny: 

Odchylky regulace příjmu potravy 

Hormonální odchylky 

Odvykání kouření a alkoholu 

Těhotenství 

Nadměrná chuť k jídlu 

Vliv stresu 

Riziková obezita: hmotnost převyšující optimální hmotnost o 20 až 30 % 

Těžká obezita → větší nemocnost, kratší věk 

OPTIMÁLNÍ TĚLESNÁ HMOTNOST: 

Tuková tkáň nepřesáhne na celkové hmotnosti 20 % u mužů a 25 % u žen 

BMI (Body Mass Index) – hodnocení tělesné hmotnosti 

Dospělí:    

Muži: BMI by mělo být 20 – 25  

Ženy: BMI mezi 19 – 24   

Výpočet:  

Děti:   

BI (hmotnost v kg) = výška v cm – 100 

 

Úkol: Vypočítejte podle vzorečku pro děti i pro dospělé svoji BMI (BI) a výsledky 

porovnejte. Je vaše tělesná hmotnost optimální? Zapište do sešitu! 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Moře a oceán (str. 88 až 89), v pracovním sešitě 

vypracujte cvičení na str. 48.  

Vypracujte závěrečné opakování v PS na straně 49 až 50. Test neposílejte mailem, 

ale vyplněný sešit vezměte s sebou, až ponesete úkoly do školy. Děkuji. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Moře a oceány  

- zabírají 2/3 zemského povrchu 

nekton = společenstvo plovoucích obratlovců 

Strunatci: 

pláštěnci: sumky – žijí přisedle, mají různé barvy 

bezlebeční: kopinatec plžovitý – žije u dna, přes den se zahrabává do písku  

obratlovci: 

paryby: rejnoci, parejnoci, trnuchy, chiméry, žraloci: máčka skvrnitá, žralok bílý  

ryby: platýsi – u dna, zploštělý tvar, ďasové – na dně, bez šupin, maskovaní 

u hladiny v hejnech – potrava pro žraloky a delfíny: sardinky, sardele, sledi, 

makrely, tresky, tuňáci, lososi 

korálové útesy: korálové ryby – pestré, někdy jedovaté (ochrana, úkryt) 

Savci: plejtvák obrovský – až 30 m, 150 tun, místo zubů kostice – cedí plankton, 

delfíni, kosatky (dravé), velryby (plankton) – v malých skupinách 

 

Podívejte se na video:  

Korálové útesy: https://www.youtube.com/watch?v=4a8vI0gmr28 

 

Němčina  

Přečteme si slovíčka z 3. lekce (PS strana 33), napište si do slovníčku první polovinu. 

Abychom se srovnali, s 1. skupinou budeme opakovat, s 2. skupinou uděláme 

Bildergeschichte, viz minulý týden. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 11. Februar 

Téma: Wiederholungstest 

https://www.youtube.com/watch?v=4a8vI0gmr28

