
8. ročník (týden od 15. 2.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 48 až 49 kapitolu Vznik lidského života. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Vznik lidského života 

→ splynutím pohlavních buněk 

Spermie pronikne do zralého vajíčka (ovulace) → oplození → dělení – vejcovodem 

do dělohy → uhnízdění vajíčka  

Těhotenství = období od početí do porodu (280 dní = 40 týdnů) 

Péče o zdraví: pestrá strava, fyzická aktivita (chůze, těhotenské cvičení), žádný 

alkohol, cigarety, drogy → jinak hrozí poškození plodu 

Asistovaná reprodukce – mimotělní oplození 

 

Náhradní výchova 

Náhradní rodinná péče (adopce, pěstouni) 

Ústavní výchova (dětské domovy) 

Adopce = úplné osvojení, jako vlastní dítě 

Pěstounská péče – dítě přijato do výchovy 

 - individuální (v rodině) 

 - skupinová (SOS dětské vesničky) 

Podívejte se na video: 

Oplození vajíčka: https://www.youtube.com/watch?v=WAV7-TMrK4I 

Zázrak zrození: https://www.youtube.com/watch?v=7AtwnfT8vyM 

https://www.youtube.com/watch?v=WAV7-TMrK4I
https://www.youtube.com/watch?v=7AtwnfT8vyM


Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Ochrana zdraví 

- výchova ke zdraví je součástí vzdělávání 

- nezbytnost spolupráce vyspělých zemí 

- řešení důsledků konzumního stylu života 

- aktivní osobní péče člověka o zdraví 

 

 

 

Principy péče o vlastní zdraví 

Uvolnění  

Pohyb 

Výživa 

Preventivní lékařská péče 

Přívětivé pracovní prostředí 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 70 až 72 – Vylučovací soustava, vypracujte 

cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 35 a 36.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Vylučovací soustava 

Funkce: 

vylučování odpadních látek s vodou (vznikají ve tkáních při látkové přeměně, 

hromadí se v krvi) 

udržuje stálé vnitřní prostředí v těle (obsah vody a solí, stálou tělesnou teplotu) 

vylučovací funkci má také tlusté střevo (stolice), plíce (oxid uhličitý), kůže (pot) 

 

Stavba: 

ledviny + močové cesty 

  

 

LEDVINY – párový orgán 

Tepna (krev s odpadními látkami) → ledviny → žíla (vyčištěná krev) 

kůra, dřeň – čištění krve 

ledvinová pánvička – moč → močovod 

nefron = ledvinové tělísko – základní stavební a funkční jednotka ledviny – 

odstraňování odpadních látek z krve → primární moč; vyčištěná krev zpět do 

krevního oběhu 

odvodné kanálky – vstřebávání vody, cukru a solí zpět do krve → zahuštění moči = 

definitivní moč → ledvinová pánvička → cestami ven z těla (denně asi 1,5 l) 

Řízení: nervové i látkové 



MOČOVÉ CESTY 

močovody – definitivní moč z pánviček stahy svaloviny → moč do močového 

měchýře 

močový měchýř – dutý svalnatý orgán, objem 500 až 700 ml, ½ plná → nucení 

k močení 

močová trubice – moč z měchýře 

ven, u mužů dlouhá asi 15 cm, u žen 

pouze 3 cm → bakteriální infekce  

 

ONEMOCNĚNÍ  

zánět močových cest – bakterie, kvasinky → infekce; pít hodně čaje, antibiotika 

ledvinové kameny – vysrážené minerální látky v pánvičce; prevence: dostatečný 

příjem tekutin 

vážné onemocnění → dialýza, transplantace 

 

Podívejte se na výukové video:  

Vylučovací soustava: https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts


Němčina  

PS – při online výuce zkontrolujeme DÚ (54/11), budeme dělat cvičení ze strany 55, 

56.  

Budeme pracovat s učebnicí na str. 65, 66. 

Zápis do sešitu: 

Den 16. Februar 

Téma: Wien 

Hofburg 

Burgtheater 

Stephansdom 

Tiergarten 

Donau 

Hundertwasserhaus 

Rathaus 

Mozartkugeln 

Prater 

Wiener Staatsoper 

Schloss Schönbrunn 

Sachertorte 

 

   

 

Podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=L1Nx8RH5-wA 

https://www.youtube.com/watch?v=67umbQgXnYw 

https://www.youtube.com/watch?v=_clJoGh3Hqo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1Nx8RH5-wA
https://www.youtube.com/watch?v=67umbQgXnYw
https://www.youtube.com/watch?v=_clJoGh3Hqo

