
7. ročník (týden od 15. 3.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Kultura a umění (str. 40 až 42).  

Zápis do sešitu: 

Téma: Kultura a umění 

KULTURA – všechno, co vytvořil člověk 

Přírodní krajina – vzniklá bez lidského přičinění 

Kulturní krajina – vytvořená lidmi, upravená k potřebě člověka 

HMOTNÁ KULTURA = materiální výtvory člověka, slouží k uspokojování 

materiálních potřeb (domy, dopravní a komunikační prostředky, věci denní potřeby) 

DUCHOVNÍ KULTURA = výtvory uspokojující duchovní potřeby člověka – umělecká 

díla: literatura, hudba, divadlo, film apod., soubory pravidel chování, zákony, 

náboženství, vědomosti. 

 

UMĚNÍ 

- výtvory s estetickou hodnotou, učí nás vnímat krásu, dokonalost, harmonii – 

vyvolávají estetické pocity a emoce, nové dojmy 

- lidská činnost, jejímž cílem je vytvořit umělecké dílo 

UMĚLECKÉ DÍLO – informuje o životě, o době, ve které vzniklo, o autorových 

pocitech a názorech, vychovává 

- plní funkci estetickou, komunikativní, informativní a výchovnou 

 

DRUHY UMĚNÍ: 

VÝTVARNÉ: malířství, sochařství, fotografie, architektura 

DRAMATICKÉ: divadlo, film 

HUDEBNÍ: hudba, zpěv 

TANEČNÍ: tanec 

LITERÁRNÍ: literatura 

 

Úkol: Doplň text na straně 42 dole (nad shrnutím) a přepiš do sešitu. Hotový 

úkol pošli do 22. 3. na můj e-mail! 

 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Přídatné látky v potravinách a nakupování 

Cizorodé látky v potravinovém řetězci – při znečistění půdy a vody → v obilí, 

olejninách, krmivech, vodách, rybách, těžké kovy v houbách a lesních plodech 

 

Přídatné látky – umělé dosažení zdravotní nezávadnosti a trvanlivosti potravin 

→ tzv. éčka – jejich seznam musí být uveden na obalu výrobku (mezinárodní kód E 

+ číslo) 

Limity těchto látek v potravinách stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. 

→ Je potřeba sledovat složení potravin: čím méně přídatných látek, tím lépe! 

Pro přípravu chutných a zdravých potravin je důležité také skladování potravin a 

dodržování hygienických pravidel. 

 

Potravinové alergie  

– na ovoce, ryby, vaječný bílek, ořechy, mléčné výrobky, obiloviny a další.  

Alergeny musí být uvedeny ve složení výrobků i v jídelním lístku v restauracích. 

Hrozí anafylaktická reakce – ohrožuje pacienta na životě 

 

Nakupování 

Supermarket – velký sortiment levnějších potravinářských výrobků 

Malý obchod s bio výrobky – vyšší cena je vyvážena kvalitou a informacemi o 

zboží 

 

REKLAMA 

= Způsob sdělení, který nás má upoutat 

- informuje, přesvědčuje, připomíná 

Klamavá reklama = šíření nepravdivých údajů za účelem prospěchu, na úkor 

druhých 

 

Úkol: Zkus sestavit nákupní seznam potravin (včetně nápojů) pro sebe na jeden 

týden. Vycházej z toho, co si myslíš, že za jeden týden opravdu zkonzumuješ, když 

jsi doma. Napiš do sešitu. 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 11 a 12 – Semenné rostliny. 

V pracovním sešitě vypracujte úkoly na straně 9 a 10. Zápis do sešitu: 

Téma: Semenné rostliny – nahosemenné rostliny 

- rozmnožují se pohlavně – po oplození vytvářejí semena, která nejsou ukryta 

v plodu 

- jehličnany, jinany – jinan dvoulaločný, cykasy 

- dřeviny – vysoké stromy nebo keře s rozsáhlým kořenovým systémem 

- listy se nazývají jehlice – postupně opadávají (výjimka: modřín opadavý) 

Význam: 

- lesní porosty ovlivňují podnebí 

- dřevo 

Rozmnožování: 

Šištice: samčí – tyčinky (pylová zrna), samičí – vajíčka 

Opylení pomocí větru – splynutí samčí a samičí buňky:  

vajíčko → semeno → samičí šištice dřevnatí = šiška 

  

Zástupci: 

Smrk ztepilý, borovice lesní, borovice černá, borovice vejmutovka, modřín 

opadavý, jedle bělokorá, jalovec obecný, tis červený, jinan dvoulaločný 

Video: Nahosemenné rostliny (cykasy, jinany): 

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

Jehličnany: https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM 

Zástupci jehličnanů: https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw 

https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM
https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw


Téma: Semenné rostliny – krytosemenné rostliny 

- byliny i dřeviny 

- tělo: kořen, stonek a listy 

- vytvářejí květy → plody (uvnitř semena) 

a) jednoděložné – při klíčení se vytvoří jeden děložní lístek 

b) dvouděložné – při klíčení se vytvoří dva děložní lístky 

Význam: fotosyntéza → kyslík, životní prostor pro jiné organizmy, potrava 

Rozmnožování: 

1. Pohlavní – opylení a oplození = splynutí samčí (tyčinky) a samičí (pestík 

s vajíčky) pohlavní buňky 

  

2. Nepohlavní = vegetativní – rozmnožování částmi těla, např. hlízami, šlahouny, 

oddenky, listovými, stonkovými nebo kořenovými řízky 

 

Zástupci: většina planě rostoucích, užitkových i okrasných rostlin (asi 250 000 

až 400 000 druhů) 

 

Video: Rostliny krytosemenné: https://www.youtube.com/watch?v=uWNyQfw9W_s 

https://www.youtube.com/watch?v=uWNyQfw9W_s


Němčina  

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

polovinu. 

Budeme pracovat s učebnicí na straně 36, 37. 

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení na straně 27/6, 7, 28. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 18. März 

Téma: Was spielst du am liebsten?  

Beantworte die Fragen! 

 

Was spielst du gern? ______________________________________________ 

 

Was spielst du am liebsten? _________________________________________ 

 

Was spielst du nicht gern?  _________________________________________ 

 

Was machst du gern? ______________________________________________ 

 

Was machst dua m liebsten? _________________________________________ 

 

Was machst du nicht gern?  _________________________________________ 

 

Magst du Pizza? ____________________________________________________ 

 

Was magst du nicht?  ______________________________________________ 

 

 

Hotový úkol pošli do 22. 3. na můj e-mail! 


