
7. ročník (týden od 6.4.) 

Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Jak se neztrapnit…  (str. 45). Zápis do sešitu: 

Téma: Společenské chování při kulturních událostech 

Při návštěvě kulturních zařízení:  

Je nutné dodržovat pravidla slušnosti, být zdvořilý, abychom svým chováním 

neobtěžovali ostatní návštěvníky a nenarušovali průběh kulturní události! 

Pravidla: 

1. přijdeme s předstihem 

2. do sálu vstupuje první muž 

3. v řadě sedících postupujeme čelem k nim 

4. před začátkem představení vypneme mobilní telefon 

5. po usazení na místo mluvíme potichu, při představení vůbec! 

6. nerušíme, přípustný je pouze smích a potlesk 

7. na konci představení vždy zatleskáme 

8. neodcházíme, dokud jsou herci na jevišti  

Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=vhTRVyaDldk 

 

Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu: 

Téma: Životní styl 

- každý si volí svůj vlastní životní styl k dosažení nejvyšší úrovně tělesné i duševní 

pohody = kondice 

- spojení cílů, zájmů a návyků člověka 

Patří sem: 

Způsob stravování 

Způsob trávení volného času a odpočinku 

Tělesný pohyb 

Pobyt na čerstvém vzduchu 

Učení a práce 

Úkol: Napiš, co se ti na sobě líbí: vzhled – vlastnosti – schopnosti (do sešitu) 

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


Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 21 až 23 – Květ. V pracovním 

sešitě vypracujte úkoly na straně 16 a 17. Zápis do sešitu: 

Téma: Květ 

- pouze u krytosemenných rostlin, vyrůstá na stonku – květním lůžku, pestrobarevné 

Funkce: pohlavní rozmnožování 

Stavba květu: 

 

Květní obal – složený z květních lístků: 

- nerozlišené (stejná barva i tvar, např. tulipán) = okvětí 

- rozlišené – vnitřní barevná koruna a vnější zelený kalich (např. hořec) 

Pohlavní orgány – vnitřní část květu 

- pestík – samičí pohlavní orgán: blizna, čnělka a semeník s vajíčky 

- tyčinky – samčí pohlavní orgány: nitka a prašník s pylovými zrny 

Každý květ má určitý počet květních lístků, tyčinek a pestíků (trojčetné, pětičetné). 

→ OBOUPOHLAVNÉ KVĚTY: v jednom květu samčí i samičí pohlavní orgány, např. 

tulipán 

→ JEDNOPOHLAVNÉ KVĚTY: v jednom květu jsou buď pouze samčí nebo jen 

samičí pohlavní orgány   

A) JEDNODOMÉ ROSTLINY – na jedné rostlině jsou samčí i samičí květy 

(např. líska obecná)  

B) DVOUDOMÉ ROSTLINY – na jedné rostlině jsou pouze samčí květy, na 

jiné rostlině téhož druhu jsou pouze samičí květy (např. vrba jíva) 



TYPY KVĚTENSTVÍ = skupiny drobnějších květů  

- hrozen (lilie zlatohlavá)    - lata (oves setý) 

- okolík (kopr vonný)    - jehněda (líska obecná) 

- hlávka (jetel luční)     - vrcholík (bez černý) 

- klas (pšenice setá)    - úbor (sedmikráska obecná) 

 

 OPYLENÍ = přenesení pylu z tyčinek na pestík 

→ větrosnubné rostliny – opylovány větrem 

→ hmyzosnubné – opylovány hmyzem: včelami, čmeláky, motýly, mouchami 

Cizosprašné rostliny – pylová zrna z jednoho květu jsou přenesena na pestík jiného 

květu stejného druhu 

Samosprašné rostliny – samoopylení uvnitř jednoho květu (vzácnější) 

OPLOZENÍ – splynutí samčí a samičí pohlavní buňky v semeníku 

Z oplozeného vajíčka se vyvíjí semeno a ze semeníku vzniká plod. 

Video: 

Květ:https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc&list=PLu9YmWHGvyyuB4ES

BRJxo3FpBUBcXdMSf&index=28 

Květenství:https://www.youtube.com/watch?v=GBbftCSaY54&list=PLu9YmWHGvyyu

B4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=29 

Opylení,oplození:https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg&list=PLu9Ym

WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=GBbftCSaY54&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=GBbftCSaY54&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=30


Němčina  

Učte se slovíčka z 3. lekce (PS strana 33). 

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení 12 na straně 28, případně cvičení ze 

strany 29. 

V učebnici budeme dělat cvičení 11 na straně 38, 39/12. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 8. April 

Téma: Sein / ihr  

 

Opište si do sešitu tabulku Grammatik ze strany 39 (uprostřed). 


