
7. ročník (týden od 22. 3.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Kultura v našem životě (str. 43 až 44). Zápis do 

sešitu: 

Téma: Společenská a kulturní zařízení 

Způsoby trávení volného času:  

Sport, zájmové kroužky, sledování televize, návštěva kulturních zařízení, pobyt 

v přírodě, společenské akce atd. 

Kulturní zařízení:  

Muzea, kina, divadla, koncertní sály, galerie, knihovny, kulturní domy 

- plní estetickou, naučnou, zábavní funkci 

- program najdeme v tisku, na internetu, na plakátech 

DIVADLO – divadelní představení pro diváky, živí herci nebo loutky, cílem je pobavit, 

předat informace, námět k zamyšlení 

Úkol: Stručně napište, co znamenají následující pojmy:  

KOMEDIE - 

TRAGÉDIE - 

DRAMA -  

PREMIÉRA -  

DERNIÉRA -  

REPRÍZA -  

GALERIE – prostor určený k vystavování uměleckých děl (např. obrazů) 

KNIHOVNA – zařízení určené k půjčování knih 

KONCERTNÍ SÁL – hudební koncerty (vážné hudby) 

KINO, MULTIKINO – hromadné sledování filmových představení 

KULTURNÍ CENTRUM – dům kultury v obcích, pořádání společenských a kulturních 

akcí 

MUZEUM – uchovává a vystavuje různé historické předměty, předměty o člověku a 

jeho prostředí, vzdělává, vychovává 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Shrnutí: výživa a stravování 

Jídlo a pití 

- může vyjadřovat společenské zvyky a postavení 

- ovlivňuje zdraví jedince i společnosti 

- je ovlivňováno tradicemi rodiny 

- uspokojuje gastronomické a estetické potřeby 

- je prostředkem komunikace s jinými lidmi 

 

Úkol: Doplň následující text (podle pravdy) a zamysli se nad tím, co je pro tvoje 

zdraví dobré, co ne, co bys chtěl/a zlepšit, co si myslíš, že je v pořádku. Své 

postřehy napiš pod vyplněný text. 

 

Každý den jím alespoň _______ krát za den. Během dne vypiju _______ litrů tekutin. 

 

Z nápojů si nejčastěji vybírám __________________________________________. 

 

Každý den sním alespoň _______ kusů ovoce a zeleniny. Do restaurací s rychlým  

 

občerstvením chodím _______ krát za měsíc. Moje oblíbená příloha k jídlu je  

 

________________________. Z pečiva mám nejraději _______________________. 

 

Z tepelných úprav potravin upřednostňuji __________________________. 

 

Sportuji _______ krát za týden. Mým oblíbeným sportem je ___________________. 

 

 

 

 



Opakování - Ověř si své znalosti 

 Zatrhni správné odpovědi a pošli mi test e-mailem do 30. 3. ke kontrole. 

 

1. Označ, ve kterém přístroji připravíme jídlo nejzdravěji: 

a) fritovací hrnec b) parní hrnec  c) mikrovlnná trouba 

2. Označ, co neřadíme z výživového hlediska mezi tekutiny: 

a) čaj   b) mléko   c) minerální voda 

3. V těle je největší procentuální zastoupení: 

a) bílkovin b) tuku c) vody 

4. V době ledové se člověk převážně živil: 

a) lovem zvířat  b) sběrem plodů c) pastevectvím 

5. Hlavním sladidlem ve středověku byl: 

a) med b) cukr c) ovocná šťáva 

6. Pro tvorbu kostí tělo potřebuje: 

a) železo  b) vápník  c) sodík 

7. Laktovegetariáni ze svého jídelníčku vyřadili: 

a) mléko b) ovoce  c) maso 

8. Makrobiotici nekonzumují: 

a) mléko b) obiloviny  c) vejce 

9. Poruchu příjmu potravy s fázemi hladovění a přejídání nazýváme: 

a) anorexie b) obezita  c) bulimie 

10. Který nápoj odvodňuje organizmus: 

a) káva b) víno c) ovocná šťáva 

11. Přebytečný cukr v těle se přeměňuje na: 

a) vodu b) svaly c) tuk 

12. Při přejídání a nedostatku pohybu nám hrozí onemocnění: 

a) žloutenkou b) chřipkou c)cukrovkou 

13. Napiš vzorec, pomocí kterého vypočítáš BMI index.  

 

 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 13 až 17 – Kořen a Stonek. 

V pracovním sešitě vypracujte úkoly na straně 11 až 13. Zápis do sešitu: 

STAVBA TĚLA KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 

Rostlinné orgány (výživa rostliny): kořen, stonek, list 

Rozmnožovací orgány: květ a plod se semeny 

 

Téma: Kořen 

- podzemní orgán, při klíčení se objevuje jako první 

Funkce:  upevňuje rostlinu v půdě 

  přijímá vodu s živinami 

  hromadí zásobní látky – kořenové hlízy, bulvy 

  vegetativní rozmnožování 

  přichycovací funkce – popínavé rostliny 

Stavba:  dvouděložné rostliny – hlavní kořen s postranními kořeny 

  jednoděložné rostliny – svazčitý kořen 

  

kořenové vlásky – zvětšují povrch kořene → lepší příjem vody a živin 

kořenová čepička – chrání dělivá pletiva 



Téma: Stonek 

- nadzemní orgán, vyrůstají z něj listy, květy a plody 

Funkce: vede vodu s anorganickými látkami z kořene dál do rostliny 

vede vodu s organickými látkami z listů do kořenů 

umožňuje růst rostliny 

Stavba:  

Byliny – dužnatý stonek 

 

Pokožka – povrch stonku 

Dužnina – vnitřek stonku 

Cévní svazky – vodivé pletivo tvořené dřevem a lýkem 

→ Dřevem proudí anorganické látky, lýkem organické látky 

 

Typy bylinných stonků: 

lodyha   stéblo   stvol 

ze stonku vyrůstají listy dutý stonek s kolénky bezlistý stonek   

 



Přeměny stonku: 

Oddenek = podzemní stonek se zakrnělými listy (zásobní látky, přezimování, např. 

kosatec, sasanka hajní) 

Oddenková hlíza (např. lilek brambor) 

Stonková hlíza (např. kedluben) 

Kolec („trn“) – ochrana (např. trnka, 

hloh) 

Šlahoun – vegetativní rozmnožování 

(např. jahodník) 

Úponek – přichycení k opoře (např. 

vinná réva) 
 

 

Dřeviny – dřevnatý stonek 

Strom – stonek tvoří kmen a korunu 

Keř – stonek netvoří kmen, rozvětvení u země 

Stavba: 

Kůra – ochrana, na povrchu, borka – odlupující se část kůry (typická barva a 

struktura) 

Lýko – tenká vrstva pod kůrou 

Dřevo – vnitřek stonku 

  

 

Video: Stavba vyšších rostlin: https://www.youtube.com/watch?v=iCou-

tMAZjs&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=24 

Kořen:https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBc

XdMSf&index=26 

Stonek:https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBc

XdMSf&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=iCou-tMAZjs&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=iCou-tMAZjs&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=26


Němčina  

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

nemáte. 

Budeme pracovat s učebnicí na straně 37, cvičení 37/9 napište do sešitu. 

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení na straně 27/7, 28/8, 9. 

Zápis do sešitu: 

Den 25. März 

Téma: Was spielst du, was machst du gern, was magst du?  

Lehrbuch 37/9 

 

Nepovinné úkoly pro zájemce – přírodopis, občanská výchova: 

 

 


