
8. ročník (týden od 1.3.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 52 až 53 kapitolu Nebezpečí sexuálního života. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Nebezpečí sexuálního života 

Zodpovědný sex: 

Nestřídat sexuální partnery 

Chovat se zodpovědně 

Otevřenost a upřímnost ve vztahu 

Používat kondom 

Při podezření na pohlavně přenosnou nemoc ihned navštívit lékaře 

Pohlavní choroby 

Příznaky: svědění, bolest při močení, vřídky, puchýřky, výtok 

AIDS – smrtelné onemocnění (USA 1981) 

Původce: virus HIV – napadá bílé krvinky → selhání imunity – propuká nemoc AIDS 

Přenos: nechráněným pohlavním stykem, krevní cestou (jehly, transfuze), z matky na 

dítě 

SYFILIS – bez včasné léčby smrtelný (léčitelný v 1. stadiu) 

Původce: bakterie → antibiotika 

Projevy: vřed v oblasti vstupu infekce → vředy po těle, horečka, padání vlasů → 

selhávání orgánů, úbytek intelektu 

KAPAVKA – zánět močových a pohlavních cest, výtok, léčba antibiotiky 

CHLAMYDIE – bolest v podbřišku, bolestivý pohlavní styk či pálivé močení 

neléčená infekce může způsobit záněty, mimoděložní těhotenství, cysty na 

vejcovodech, předčasný porod, poškození plodu, neplodnost 

Prevence: 
 
- vyhýbat se náhodným sexuálním partnerům a nechráněnému sexu 
 
- dodržovat zásady intimní hygieny, používat jen vlastní ručník a prádlo 
 
- dbát na hygienické zásady při návštěvě plováren, solárií a saun 
 
- již při minimálním podezřením na infekci vyhledat lékaře 
 
- po dobu léčby vyloučit pohlavní styk i masturbaci 



Úkol: Vypracovaný test (OPAKOVÁNÍ) pošli do 15. 3. na můj e-mail. 

 

OPAKOVÁNÍ 

1. Vyberte z uvedené nabídky situace, které znemožňují uzavření manželství. 

nesvéprávnost rozvedení sourozenci nezamilovaní   mladiství do 16 let 

otec s dcerou cizinci  ženatý/vdaná nezaměstnaní 

2. Napište, čemu by se měla žena vyhýbat během těhotenství. 

 

 

3. Jaké možnosti mají páry, které chtějí dítě, ale nedaří se jim počít? 

 

 

4. Přiřaďte k sobě metody antikoncepce: 

1. přirozená antikoncepce   A kondom 

2. hormonální antikoncepce B čípky, gely, krémy 

3. bariérová antikoncepce  C nitroděložní tělísko 

4. chemická antikoncepce  D metoda neplodných dnů 

5. nitroděložní antikoncepce E pilulky, náplasti 

     F metoda neplodných dnů 

 

1.  2.  3.   4.   5.___________ 

 

5. Vysvětlete rozdíl mezi AIDS a HIV. 

 

6. Přiřaďte k sobě název pohlavní choroby a její příznaky. 

1. kapavka  A vřed v oblasti vstupu infekce 

2. syfilis  B bolestivé močení, výtok 

3. AIDS   C selhání imunity 

 

1.   2.   3.___________ 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Principy uchování zdraví 

Pohyb, výživa, zdravotní péče 

Nedostatek pohybu u dětí → impulzivnost, podrážděnost, horší soustředění, špatná 

sebekontrola 

Pohybové hry a činnosti nahradily počítače, televize, mobily → TO JE ŠPATNĚ!!! 

Výživa – jsme to, co jíme 

- jak vypadáme, jak se cítíme, souvisí s výživou 

Chudé snídaně, bohaté večeře, spěch, nesoustředěnost → nesprávné využití stravy 

Čerstvě připravená strava X polotovary, ohřívaná jídla 

Hněv, smutek, zoufalství X spokojený člověk 

→ strava bohatá na bílkoviny 

→ ovoce a zelenina 5x denně 

→ pitný režim (voda) 

→ nejíst 1 až 2 hodiny před cvičením 

Emocionální a duševní problémy mohou vyvolat fyzické problémy → 

psychosomatické potíže – úzkost, strach, deprese, neklid, koktavost, nevolnost, 

pomočování, poruchy spánku 

Zdravotnická péče – podle WHO ovlivňuje zdraví asi z 20%, u nás vysoká úroveň 

- odborné zdravotnické instituce zaměřené na péči o zdraví občanů 

- preventivní prohlídky a očkování – využívat je 

- ošetření akutních potíží 

Zátěž na lidský organizmus ve školním prostředí 

direktivní přístup 

špatná interakce učitel – žák 

bez individuálního přístupu 

zkoušková úzkost a stres 

velký počet žáků ve třídě, špatné větrání 

nedostatek pohybu → špatné držení těla 

přehnané požadavky v TV i jinde 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 75 – Kožní soustava – péče a nemoci, 

vypracujte cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 37 a 38. Vypracujte 

test na straně 39 a pošlete ho na můj e-mail ke kontrole (na známky).  

Téma: Kožní soustava – péče o kůži 

Vysušení → promastit krémem 

Práce s čisticími prostředky a chemikáliemi → použít gumové rukavice 

ONEMOCNĚNÍ KŮŽE 

Ekzémy 

Bradavice 

Alergie (prací prášek, potraviny) 

Infekční onemocnění (např. plané neštovice) → kožní projevy 

Rakovina kůže (sluneční záření, v místě pigmentových skvrn) – melanom 

PORANĚNÍ KŮŽE 

Mechanické poranění: odřeniny, pořezání 

Tepelné vlivy: chlad → omrzliny; teplo → popáleniny 

Popálenina 1. stupně – bolest, otok, zčervenání 

Popálenina 2. stupně – do škáry → puchýře 

Popálenina 3. stupně – všechny vrstvy pokožky → tělo bez ochrany před 

infekcí, ohrožuje život člověka 

Působení kyselin, hydroxidů → poleptání 

  

Podívejte se na výukové video:  

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

První pomoc při popáleninách: https://www.youtube.com/watch?v=ydQm0Sj-qbI 

https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE
https://www.youtube.com/watch?v=ydQm0Sj-qbI


Němčina  

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

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 60/4, 5, 61.  

Budeme pracovat s učebnicí na str. 69, 70. 

Zápis do sešitu: 

Den 2. März 

Téma: Wo ist …?    

Wo bist du?   Ich bin in dem Park. / Ich bin im Park. 

Wo ist deine Mutter?  Sie ist in dem Theater. / Sie ist im Theater. 

Wo ist deine Schwester?   Sie ist in dem Geschäft. / Sie ist im Geschäft. 

Wo ist dein Bruder?  Er ist in der Schule. 

Wo ist dein Vater?   Er ist in der Stadt. 

 

Den 4. März 

Téma: Die Uhrzeit (přesný čas) 

Wie spät ist es? 

Wieviel Uhr ist es? 

Es ist eins, 5 nach eins, Viertel nach eins / Viertel zwei, 20 nach eins / 10 vor halb 

zwei, halb zwei, 10 nach halb zwei / 20 vor zwei, Viertel vor zwei, drei Viertel zwei 

 

 


