
6. ročník (týden od 15. 2.) 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 5 a 6. 

Vypracujte úkoly v pracovním sešitě na straně 3 a 4.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Říše živočichové  

Výživa – prostřednictvím potravy: rostliny, jiní živočichové, houby, bakterie 

Živočich = mnohobuněčný organizmus 

Buňky → tkáně → orgány → orgánové soustavy → celý organizmus = živočich 

OBRATLOVCI 

- mají kostru složenou z kostí 

- páteř tvoří obratle → obratlovci 

BEZOBRATLÍ 

- nemají obratle ani jiné kosti → bezobratlí 

- někteří mají vnější kostru (např. brouci) nebo schránku (např. ulita) 

- je jich více než obratlovců 

 



Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 42 – Násilí na dětech. Zápis do sešitu: 

Téma: Násilí na dětech 

1. TÝRÁNÍ 

= dospělý úmyslně a opakovaně ubližuje dítěti 

Tělesné: bití, kopání, nepodávání jídla apod. 

Citové: vyhrožování, ponižování apod. 

2. SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ 

= nucení sliby nebo násilím k sexuálním aktivitám 

Dotýkání na intimních místech, slovní obtěžování, ukazování pornografie 

OBRANA:  

svěřit se dospělému 

nebavit se s cizími lidmi, nic si od nich nebrat, nesedat s nimi do auta 

zavolat na tísňové volání (112), policii (158), Linku bezpečí (116 111)  

 

Úkol: OPAKOVÁNÍ - Zakroužkujte správné odpovědi a test pošlete na můj e-mail! 

1. Adopce je 

a) osvojení dítěte b) výchova v pěstounské rodině c) umístění do dětského domova 

2. Pěstounské rodiny přijímají dítě  

a) za vlastní   b) aby je finančně podporovaly   c) do výchovy 

3. Která z těchto práv patří mezi základní lidská práva? 

a) právo na rozvoj    b) právo na život   c) právo na ochranu d) právo na účast  

4. Doplňte větu z nabízených možností: Základní lidská práva… 

a) závisejí na státní příslušnosti a náboženském vyznání člověka 

b) nezaručují člověku osobní svobodu 

c) nezávisejí na státní příslušnosti, národnosti ani pohlaví člověka 

5. Školní řád, zákony a pravidla silničního provozu patří mezi pravidla 

a) nepsaná  b) dobrovolná c) psaná d) přechodná 

6. Za násilí na dětech nepovažujeme 

a) očkování b) nepodávání jídla  c) návštěvu zubaře d) urážky a ponižování e) bití   


