
8. ročník (týden od 15.3.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 55 až 56 kapitolu Funkce a typy státu.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Stát – jeho funkce a typy 

Funkce: vnitřní, vnější 

1. VNITŘNÍ FUNKCE STÁTU 

Právní funkce – vytváří právní normy, postih za jejich porušování 

Bezpečnostní funkce – udržuje vnitřní bezpečnost a pořádek 

Ekonomická funkce – vytváří podmínky pro hospodářský život 

Sociální a kulturní funkce – pečuje o blaho obyvatel (služby, kultura, zdravotnictví, 

sociální oblast…) 

2. VNĚJŠÍ FUNKCE STÁTU 

Obranná – zajišťuje suverenitu a stabilitu proti vnějším zásahům, brání svoje území 

Hospodářská – reguluje obchod se zahraničím 

Zahraničněpolitická – diplomatické spojenectví, prosazuje zájmy státu v zahraničí 

 

Typy států: monarchie, republika 

1. MONARCHIE = vláda jednoho člověka = panovník (doživotně) 

Absolutní monarchie – panovník má neomezenou moc (např. Saudská Arábie) 

Konstituční monarchie – moc panovníka je omezena ústavou + parlament (GB, 

Norsko, Dánsko, Švédsko) 

Parlamentní monarchie – panovník má reprezentativní funkci, předseda vlády má 

výkonnou moc (Španělsko, Japonsko) 

2. REPUBLIKA – hlavou státu je prezident – volen na určité období přímo občany 

nebo nepřímo parlamentem 

Prezidentská – prezident v čele vlády, nezávislý na parlamentu, má právo veta; 

přímá volba (např. USA) 

Parlamentní – největší pravomoci má vláda, hlava státu volena parlamentem nebo 

přímo občany, má omezené pravomoci (většina evropských států včetně ČR) 

 

TEOKRACIE – vláda v rukou církve (Vatikán, některé islámské země, např. Saudská 

Arábie) 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Zdraví a pohyb 

Adekvátní (=odpovídající) pohybový režim 

- svalová rovnováha 

- správně naučené pohyby 

- odpovídá věku, schopnostem, potřebám 

- prožitek pohody, radosti, hravost, tvořivost 

 

Základní znaky a principy: 

Zvládnutelnost – osvojení pohybu, zvládnutí (kondice, věk, zdravotní stav) 

Dostupnost – pravidelnost, místo, čas (přírodní, finanční podmínky) 

Nastavitelnost – dávkování pohybové zátěže (zdravotní stav, věk, pohlaví) 

Spontánnost – pocit svobody, lehkosti, radosti, prožívání 

Bezpečnost – ochrana před zraněním, úrazem, dodržování zásad bezpečnosti, 

dopomoc 

Saturace – pocit spokojenosti, naplnění v průběhu činnosti a po ní 

Opakovatelnost – přání vracet se k dané pohybové aktivitě stále znovu 

→ zdokonalení schopností 

→ pohyb na čerstvém vzduchu 

 

Adekvátní pohybový režim 

- je přizpůsoben našim potřebám, zvláštnostem prostředí, časovým a finančním 

možnostem 

- nenudí nás 

- není nutné srovnávat se s druhými, soutěžit (výlety do přírody, na kole, sjíždění řeky 

apod.) 

- je pravidelný 

- může být finančně a organizačně nenáročný 

- utvrzuje přátelství 

 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 77 až 80 – Nervová soustava, vypracujte 

cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 40 a 41.  

Téma: Nervová soustava 

Funkce: 

řízení těla pomocí nervů 

kontrola činnosti všech částí organizmu 

zajišťuje souhru všech orgánů 

Stavba: 

1. centrální nervová soustava = CNS: mozek a mícha 

2. obvodová (periferní) nervová soustava: mozkové nervy, míšní nervy, útrobní 

nervy – spojují CNS se všemi částmi těla 

NEURON = nervová buňka 

Stavba:  

Tělo, dendrity = krátké výběžky, neurit = dlouhý výběžek 

Neurony jsou navzájem propojeny – síť – nervové vzruchy 

Podpůrné buňky – výživa neuronů, odvod odpadních látek 

 

SYNAPSE = spojení neuronů → přenos nervových vzruchů (neurit ↔ dendrit nebo 

tělo neuronu) 

  



CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA 

Mozek a mícha 

Ochrana: kosti, tři obaly = pleny → vak naplněný mozkomíšním mokem 

MÍCHA – v páteřním kanálu 

Stavba: 

Šedá hmota – těla neuronů 

Bílá hmota – obklopuje šedou – 

nervová vlákna 

Centrální míšní kanálek – 

mozkomíšní mok 
 

Funkce: 

Přenos vzruchů mezi mozkem a ostatními orgány 

Centra obranných reflexů (= odpověď organizmu na změnu) 

Centra vyprazdňování (močový měchýř, konečník) 

MOZEK 

Funkce: 

Hlavní řídící centrum všech životních projevů 

Stavba: 

Prodloužená mícha – centrum dýchání, srdeční činnosti, centra pro vrozené reflexy 

Varolův most – spojení mezi mozkovou kůrou a dalšími částmi mozku 

Podvěsek mozkový – koordinuje činnost hormonální soustavy, udržuje stálý krevní 

tlak a hladinu cukru v krvi 

Střední mozek – zakončení zrakových a sluchových nervů 

Mozeček – koordinace pohybů, rovnováha těla 

Mezimozek – zpracovává smyslové podněty ze smyslových čidel → koncový mozek, 

řídí děje udržující stálé vnitřní prostředí, řídí přeměnu cukrů a tuků (pocit sytosti), 

řízení stálé tělesné teploty, řídí činnost podvěsku mozkového 

Koncový mozek 

Stavba: dvě polokoule (hemisféry), 4 laloky: čelní, temenní, týlní, spánkový 

Šedá kůra mozková – pokrývá koncový mozek, tvoří mozkové závity 

- řídí veškerou činnost organizmu 

- smyslová centra (zrak, chuť, sluch, hmat) 



- pohybová centra 

- centrum řeči (pohyb rtů, jazyka, hlasivek) 

- vyhodnocení a reakce na podněty = myšlení 

Bílá hmota – tkáň uvnitř koncového mozku 

Krev přivádí do tkání mozku kyslík a glukózu – nedostatek kyslíku → poškození 

mozku 

 

Podívejte se na výukové video:  

Řízení a koordinace těla (NS): https://www.youtube.com/watch?v=BSvNz5tUxOQ 
Nervová soustava: https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM 

OPAKOVÁNÍ 

1. Doplňte věty: 

Trávicí trubici tvoří: ___________________________________________________. 

Trávení bílkovin umožňuje enzym _______________________. 

2. Sestavte vhodné dvojice: 

1. tenké střevo a) kyselina chlorovodíková 

2. ústní dutina b) žluč 

3. tlusté střevo c) trávení bílkovin 

4. žaludek  d) vstřebávání vody 

5. játra  e) ptyalin 

3. Odpovězte na otázky: 

a) Které žlázy jsou důležité pro trávení? ___________________________________ 

b) Která část vylučovací soustavy se u mužů a žen liší délkou? _________________ 

c) Které orgány tvoří vylučovací soustavu? _________________________________ 

 

Odpovědi pošlete do 22. 3. na můj e-mail! 

https://www.youtube.com/watch?v=BSvNz5tUxOQ
https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM


Němčina  

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

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 61. Budeme pracovat 

s učebnicí na str. 69/6, 70, 71. 

Zápis do sešitu: 

Den 16. März 

Téma: Die Uhrzeit  

Wie spät ist es? Schreib! 

Es ist eins.   _________ 

Es ist 5 nach vier.  _________ 

Es ist Viertel nach drei. _________ 

Es ist Viertel zwei.  _________ 

Es ist 20 nach eins.  _________ 

Es ist 10 vor halb sieben. _________ 

Es ist halb acht.  _________ 

Es ist 10 nach halb zwei. _________ 

Es ist 20 vor elf.  _________ 

Es ist Viertel vor neun. _________ 

Es ist drei Viertel zehn. _________ 

Es ist zehn vor zehn. _________ 

Es ist sechs Uhr zwanzig. _________ 

Es ist Viertel elf.  _________ 

Es ist Viertel vor elf.  _________ 

Es ist drei Viertel zwölf. _________ 

 

Den 18. März 

Téma: Wann kommt Eva? 

Lehrbuch Seite 70 Übung 10: 

14:30   Eva kommt um halb drei 

Pokračuj! Opiš čas uvedený ve cvičení a napiš k němu větu podle vzoru!    

Obě cvičení pošli do 22. 3. na můj e-mail! 


