
7. ročník (týden od 15. 2.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu O lidských právech (str. 33 až 34). Zápis do sešitu: 

Téma: Porušování lidských práv 

- každý má nejen práva, ale i povinnosti = co má nebo musí dělat 

→ jejich dodržování je základem dobrého fungování společnosti 

PŘEDSUDKY – posuzování lidí podle toho, co se o nich říká, co jsme slyšeli 

dány výchovou, kulturou - ovlivňují naše vidění světa 

XENOFOBIE – strach z něčeho cizího, nesnášenlivost k lidem z jiných zemí 

RASISMUS – agresivní jednání vůči příslušníkům jiné národnosti nebo rasy 

→ DISKRIMINACE = omezování práv jednotlivců nebo skupin odlišujících 

se od většinové společnosti (např. barvou pleti) 

NÁBOŽENSKÁ NESNÁŠENLIVOST – hodnocení člověka podle jeho náboženského 

      přesvědčení 

Antisemitismus – nenávist vůči Židům (2. světová válka – holocaust) 

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV  

Při porušení zákona → můžeme se obrátit na soudy, zastupitele, poslance, 

hromadné sdělovací prostředky, ombudsmana 

Ombudsman = Úřad veřejného ochránce lidských práv – nezávislý činitel 

dohlížející na činnost státních úřadů 

 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Poruchy příjmu potravy 

Dysmorfobie = chorobná posedlost vlastním vzhledem 

 

Mentální anorexie 

- puberta, adolescence, častěji dívky 

- BMI pod 17,5, velmi nízká hmotnost 

- odmítání jídla, nadměrné cvičení, zvracení, užívání projímadel 

- narušené vnímání reality – popírání tělesné podváhy, poruchy menstruačního cyklu 

Mentální bulimie 

- epizody přejídání 

- následují hladovky, zvracení, užívání projímadel 

- chorobný strach z tloušťky, nízké sebevědomí, závislost na vzhledu a hmotnosti 

Důležité:  

Konzumace pestré a vyvážené stravy 

Dodržování pitného režimu 

Udržování optimální tělesné hmotnosti 



 

 

Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=AEcDNv_t59E 

https://www.youtube.com/watch?v=AEcDNv_t59E


Přírodopis  

V pracovním sešitě vypracujte opakování na straně 49 a 50. Test nemusíte 

posílat, vyplněné sešity si vyberu a zkontroluji. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Závěrečné opakování 

1. Strunatci mají: 

a) vnější kostru, schránku nebo pokožku 

b) strunu hřbetní na hřbetní straně těla 

c) strunu hřbetní na břišní straně těla 

2. Odpovězte na zadané otázky ANO nebo NE: 

1. Datel černý snižuje počty dřevokazného hmyzu.  Ano Ne 

2. V lesích se hojně vyskytuje ropucha zelená. Ano Ne 

3. Zajíc se od králíka liší větším tělem a delšíma ušima. Ano Ne 

4. Krtek obecný se živí žížalami. Ano Ne 

5. Krysa obecná je u nás častější než potkan. Ano Ne 

6. Káně lesní loví v otevřené krajině hraboše. Ano Ne 

7. Srnec obecný se vyskytuje na březích řek. Ano Ne 

8. V lesích se z obojživelníků vyskytují nejčastěji skokani hnědí. Ano Ne 

9. Zmije je náš jediný jedovatý had. Ano Ne 

10. Mlok skvrnitý je obojživelník žijící v rybnících. Ano Ne 

11. Sojka obecná ohlašuje přítomnost člověka v lese. Ano Ne 

12. Strakapoud velký je černý šplhavý pták s červenou čepičkou. Ano Ne 

13. Veverky upadají do zimního spánku. Ano Ne 

14. Havran polní má na rozdíl od vrány kořen zobáku bez opeření. Ano Ne 

15. Krocan divoký pochází z východní Asie. Ano Ne 

16. Špaček obecný je tažný pták. Ano Ne 

17. Jedinou naší původní želvou je želva nádherná. Ano Ne 

18. Netopýr vodní se živí především býložravě. Ano Ne 

19. Bobr evropský je největší evropský hlodavec.  Ano Ne 

20. Skokan zelený přečkává zimu na dně rybníků. Ano Ne 

Vypracovaný test pošlete, prosím, na můj e-mail. 



Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 5 a 6. V pracovním sešitě 

vypracujte úkoly na straně 4. Zápis do sešitu: 

Téma: Botanika 

= vědní obor zabývající se rostlinami 

ROSTLINY 

- první organizmy na Zemi 

- na počátku potravního řetězce 

- producenti organických látek 

Rostlinná buňka = základní stavební a funkční jednotka 

Pletiva = soubory buněk stejného tvaru a funkce 

Dělivá pletiva – růst rostliny 

Krycí pletiva – ochrana, regulace vody, výměna plynů rostlina ↔ prostředí 

Vodivá pletiva – rozvádění látek v rostlině, cévní svazky, zpevnění těla 

Základní pletiva – vyplňují rostlinné tělo, v listech fotosyntéza, ukládání zásobních 

látek – v kořenech a v semenech 

Systém rostlin 

Dvouslovné názvy, například: 

Rodový název: hluchavka, mateřídouška 

Druhový název: hluchavka bílá, hluchavka nachová, mateřídouška vejčitá 

Čeleď – rostliny s podobnými znaky: hluchavkovité 

Dvouslovné názvy zavedl Carl von Linné (1707 – 1778) – švédský přírodovědec 

Tzv. binomická nomenklatura – základy systému organizmů (rod, čeleď, řád, třída, 

kmen, oddělení říše) 

  

Jednoděložné rostliny: lipnicovité, liliovité, kosatcovité, amarylkovité, vstavačovité 

Dvouděložné rostliny: pryskyřníkovité, růžovité, hluchavkovité, hvězdnicovité, brukvovité, miříkovité, 

bobovité, lilkovité 



Němčina  

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

polovinu. 

Budeme pracovat s učebnicí na straně 33, 34/1, 35/4. 

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení  26/1, 27/6. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 17. Februar 

Téma: Personen beschreiben 

Mein Vater heiβt Martin, er ist vierzig.  

Er ist hoch und dünn. Er mag Pizza.  

Er spielt gern Tennis und macht Judo. 

 

Er spielt gut. 

Sie schimpft selten  → Tvar příslovce se nemění. 

Er kommt pünktlich. 


