
7. ročník (týden od 22. 2.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu O lidských právech (str. 35). Zápis do sešitu: 

Téma: Postihy za porušování lidských práv 

Trestný čin = závažné, společensky škodlivé jednání uvedené v trestním zákoníku a 

postihované soudy → snaha o převýchovu 

Děti a mladiství – ústavní nebo ochranná výchova 

ÚSTAVNÍ VÝCHOVA – rozhodnutím soudu, do 18 let, v ústavech sociální péče, 

dětských domovech, diagnostických ústavech, výchovných ústavech 

OCHRANNÁ VÝCHOVA – nařízením soudu při spáchání trestného činu, za který lze 

uložit výjimečný trest, v diagnostických nebo výchovných ústavech 

Do 12 let – bez trestní odpovědnosti (zodpovídají rodiče) 

12 až 15 let – bez trestní odpovědnosti, ale může být nařízena ústavní nebo 

ochranná výchova 

15 až 18 let – trestní odpovědnost, ústavní nebo ochranná výchova, vězení 

Od 18 let – plně trestně odpovědný, vězení nebo jiná forma trestu podle závažnosti  

 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Nevhodné stravovací návyky a zlozvyky 

Tělo tvořeno z velké části z vody → potřeba doplňovat (neslazené nápoje) 

 - detoxikace organizmu 

 - hydratace pleti atd. 

Káva – odvodňuje, možnost závislosti 

Coca-cola – velké množství cukru a kofeinu, nebezpečí zubního kazu 

Víno, pivo, tvrdý alkohol – návykové látky, obsahují alkohol, cukr 

Sladké limonády – velké množství cukru, škodí zubům 

Sladká jídla, mouka, živočišné produkty – způsobují překyselení organizmu, 

kyselé prostředí napomáhá vzniku nemocí 

POZOR – Mléko se počítá mezi potraviny – nezapočítává se do pitného režimu 

Nevhodné stravovací návyky:  

Hltání jídla, rychlé jezení, přejídání, noční jezení, přílišné ochutnávání při vaření, 

sladkosti mezi jídly, nedodržování hygieny 

Vhodné stravovací návyky: 

Jíst pomalu a v klidu, čisté, příjemné prostředí, správný způsob stolování, dodržování 

hygienických podmínek  

Způsoby úpravy jídla: 

Za syrova, za studena 

Vaření v páře do 100 stupňů 

Vaření ve vodě nad 100 stupňů 

Dušení = tepelná úprava s menším množstvím vody 

Pečení = působení suchého tepla a horkého vzduchu (až 250 stupňů) 

Smažení = tepelná úprava na rozpáleném tuku 

 

ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY 

1. Složení stravy – pestrost ve výběru potravy, dostatek tekutin 

2. Energetická hodnota stravy je úměrná denní spotřebě energie s ohledem na 

pohlaví a zdravotní stav 

3. Časové rozvržení jídla – pravidelné intervaly 5 x denně, poslední jídlo lehké, 

2 hodiny před spaním 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 7. V pracovním sešitě 

vypracujte úkoly na straně 5. Zápis do sešitu: 

Téma: Třídění rostlin – zelené řasy 

- jednobuněčné, mnohobuněčné rostliny 

- žijí ve sladké i slané vodě, některé na povrchu půdy, kamenech, kůře stromů 

(vlhká místa) 

- nejstarší a nejjednodušší rostliny 

Některé jednobuněčné řasy žijí v koloniích, např. váleč koulivý 

Tělo řas = stélka 

Stavba těla jednobuněčné řasy 

 

Rozmnožování 

Nepohlavní – dělení: mateřská buňka → dvě dceřinné buňky  

 

Význam:  

fotosyntéza – oxid uhličitý + voda → cukr + kyslík 

zdroj potravy pro živočichy – součást planktonu 

Zástupci:  

Zelené řasy: zelenivka, zrněnka, pláštěnka, váleč koulivý, šroubatka, žabí vlas 

Hnědé řasy: chaluhy, rozsivky 

Červené řasy: ruduchy 



Němčina  

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

Budeme pracovat s učebnicí na straně 34, 35. 

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení na straně 26. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 24. Februar 

Téma: Wann? Kdy? – časové údaje  

Wann hast du frei?  Um 3 Uhr.  Kdy máš volno? Ve tři hodiny. 

Wann kommt Monika?  Um 5 Uhr. Kdy přijde Monika? V pět hodin. 

 

Bis wann bleibt sie?  Bis 2 Uhr.   Do kdy zůstane? Do dvou hodin.  

(určitý čas) 

Wie lange bleibt sie?  Zwei Stunden. Jak dlouho zůstane? Dvě hodiny.  

(časový úsek)    


