
8. ročník (týden od 22. 2.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 50 až 51 kapitolu Metody antikoncepce. Zápis do 

sešitu: 

Téma: Antikoncepce 

- zabraňuje nechtěnému těhotenství, početí 

Pohlavní styk = možnost otěhotnění  

→ důležitá je fyzická i psychická zralost, komunikace mezi partnery, domluvit se 

na použití antikoncepce, chovat se zodpovědně 

Metody antikoncepce 

Cíl: chránit se před nežádoucím otěhotněním (= zabránit oplození vajíčka spermií) 

1. PŘIROZENÁ 

Přerušovaná soulož – nespolehlivá 

Metoda neplodných dnů – vyžaduje zkušenost, pravidelný menstruační cyklus, 

nechrání před pohlavně přenosnými nemocemi 

2. BARIÉROVÁ 

- mechanická překážka na cestě do dělohy 

Prezervativ (kondom) – dostupný, snižuje riziko nákazy 

Pesar – zavádí se do pochvy, zakrývá děložní čípek 

3. CHEMICKÁ 

Gely, čípky, krémy – obsahují spermicidy = látky hubící spermie (zavání se do 

pochvy před pohlavním stykem, nechrání před nemocemi) 

4. HORMONÁLNÍ 

Pilulky (3 týdny + pauza 7 dní) 

Hormonální náplasti (spolehlivé, nechrání před nemocemi, vliv na zdraví?) 

5. NITRODĚLOŽNÍ 

Nitroděložní tělísko – v děloze, nechrání před nemocemi, narušuje pohyb spermií, 

zabraňuje uhnízdění 

STERILIZACE – chirurgický zákrok (uzavření pohlavních cest 

Každá antikoncepce má svá specifika (spolehlivost, vedlejší účinky) → správnou 

antikoncepci vybrat po poradě s lékařem (gynekologem) 

Úkol: Napište do sešitu, jaká rizika a nevýhody představuje těhotenství v příliš 

mladém věku.  



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Principy uchování zdraví 

Uvolnění – relaxace 

= stav tělesné pohody 

→ lépe si pamatujeme, učíme se 

Podpora zdraví → osvojení relaxačních technik 

Základní relaxační polohy: 

 

Autogenní trénink 

- psychofyziologická metoda zaměřená na relaxaci těla a duše, díky které můžeme 

prostřednictvím imaginace řídit psychické a fyzické funkce, které jsou nepřístupné 

přímému ovlivňování naší vůlí → obnovení sil, odstranění příznaků napětí a 

neklidu, zklidňuje se nervový systém 

1. pocit tíhy 

2. pocit tepla 

3. klidný dech 

4. pravidelný rytmus srdce 

5. regulace břišních orgánů – pocit tepla v břiše 

6. zaměření na oblast hlavy – chladné čelo 

Meditace 

- technika, pomocí které se člověk učí kontrolovat své vlastní myšlenky, rozumět 

svým pocitům a poznávat sebe sama 

Uvolňovací techniky: 

Masáže, saunování, vodní procedury, aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie, 

zdravý pohyb, dechová cvičení 

Relaxaci pomocí autogenního tréninku si můžete vyzkoušet například zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=VPgbhaF0jIQ nebo zde 

https://www.youtube.com/watch?v=v1HRXy-2lvk 

https://www.youtube.com/watch?v=VPgbhaF0jIQ
https://www.youtube.com/watch?v=v1HRXy-2lvk


Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 73 a 74 – Kožní soustava – funkce a stavba, 

vypracujte cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 37.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Kožní soustava 

- kůže (povrch těla) 

Funkce: 

Ochrana těla  

Smyslová čidla hmatu 

Vylučování (pot) 

Udržuje stálou tělesnou teplotu 

Zásobní tuk = zdroj energie 

Tvorba vitaminu D 

 

Stavba kůže: 

 

1. POKOŽKA 

- svrchní vrstva kůže 

Ploché buňky – neustále se dělí – na povrchu odumírají a rohovatí → odlupují se 

Barvivo melanin – chrání před slunečním zářením, zabarvení pokožky 



Hranice mezi pokožkou a škárou má nepravidelný tvar – obrazce (oblouček, smyčka, 

vír) → identifikace jedince (otisky prstů) 

 

 

2. ŠKÁRA 

- vrstva pod pokožkou 

Síť krevních a mízních vlásečnic 

Nervová zakončení, čidla hmatu 

Kožní útvary: 

Potní žlázy – vylučují pot (voda, sůl, odpadní látky) – regulace tělesné teploty 

Mazové žlázy – kožní maz – mastí vlasy i chlupy, chrání kůži před vysycháním 

Mléčná žláza – mléko 

Vlasy, vousy, chlupy, nehty – vrstva mrtvých zrohovatělých buněk, kromě nehtů 

vyrůstají z vlasových cibulek, obsahují melanin 

 

 

3. PODKOŽNÍ VAZIVO 

- obsahuje tukové buňky – zásoba energie, izolační vrstva 

Rozložení a množství tuku je ovlivněno věkem, pohlavím, výživou.  

  

Podívejte se na výukové video:  

Kožní soustava: https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE 

https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE


Úkol na známky: Odpovězte na následující otázky, případně doplňte do vět 

chybějící slova. Vypracované otázky mi pošlete na můj e-mail. 

 

OTÁZKY 

 

1. Kůže se skládá ze _____________ vrstev: ______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Podkožní vazivo obsahuje _____________________ buňky (zásobárna energie). 

 

3. Pokožka obsahuje kožní pigment (barvivo) ______________________________, 

který nás chrání před UV zářením. 

 

4. Potní žláza vylučuje ______________, který se skládá z ___________________,  

 

___________________ a _____________________________________________. 

 

5. Jaký je význam pocení? _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________. 

 

6. V kůži máme citlivá tělíska na tlak takzvaná _______________________ tělíska. 

 

7. V které části pokožky se nacházejí mazové žlázy? _________________________ 

 

8. Mazové žlázy produkují maz. Jaká je jeho funkce? ________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 



Němčina  

Přečteme si slovíčka ze 7. lekce (str. 67 v PS), zapište si do slovníčku první polovinu. 

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 60.  

Budeme pracovat s učebnicí na str. 67, 68, 69. 

Zápis do sešitu: 

Den 23. Februar 

Téma: Wo und wann? 

   

Opište si do sešitu tabulku Grammatik ze strany 68 (uprostřed)! 

 

Den 25. Februar 

Téma: Zahlen 

21 einundzwanzig    + plus 

22 zweiundzwanzig    - minus 

23 dreiundzwanzig    x mal 

34 vierunddreiβig    : durch 

45 fünfundvierzig    0 null 

56 sechsundfünfzig 

67 siebenundsechzig 

78 achtundsiebzig 

89 neunundachtzig 

 

Úkol:  

Vypracujte a pošlete na můj e-mail cvičení 1 a 2 na straně 57 v pracovním 

sešitě.  

 

 

 


