
8. ročník (týden od 6.4.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 62 až 64 kapitolu Já - občan.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Občan 

- příslušník určitého státu – má státní občanství 

Průkaz totožnosti:  

občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, řidičský průkaz 

Nabytí občanství:  

dítě narozené rodičům, z nichž aspoň jeden je příslušníkem státu, cizinci na 

základě žádosti (uděluje Ministerstvo vnitra podle zákona) 

Ztráta občanství:  

prohlášením – vzdává se občanství (je zároveň občanem jiného státu, kde trvale 

pobývá) 

Občan ČR 

- má vůči státu práva a povinnosti uvedené v Ústavě ČR, Listině základních práv 

a svobod a dalších zákonech 

- jedná podle svého svědomí a odpovědnosti, dobrá občan je ohleduplný 

k ostatním, přírodě, památkám, stará se o společné záležitosti státu a obce 

Základní povinnosti občana v demokratickém státě 

- dodržovat zákony 

- branná povinnost (odvodní řízení, vojenská služba podle branného zákona) 

- povinnost platit daně a poplatky (daně z příjmů, poplatky za uložení odpadů…) 

- povinná školní docházka (9 let) 

- povinnost mít občanský průkaz (od 15 let věku) 

Základní práva občana v demokratickém státě 

- zaručena všem bez rozdílu pohlaví, rasy, jazyka, víry, politického smýšlení 

- právo volit, být volen, založit politickou stranu 

- právo rozhodovat prostřednictvím volených zástupců 

- svoboda myšlení s náboženského vyznání 

- právo svobodně vyjadřovat svůj názor 

- právo na stávku a demonstraci 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Denní biorytmus 

- přirozený cyklus našeho těla 

- výkonnost x únava, odpočinek 

- ruší ho časová pásma, přechod letní / zimní čas 

 

Skřivani – brzo vstávají, brzo chodí spát, nejaktivnější během dopoledne 

Sovy – pozdě vstávají, pozdě chodí spát, nejaktivnější odpoledne a v noci 

 

Ideální den 

Vstávání – kolem 6.30, dobrá krátkodobá paměť, energie po celý den, následuje 

hygiena, rozcvička 

Dobrá snídaně je základ – vydatná, klidná, přísun živin a vitamínů 

Krátká procházka na čerstvém vzduchu 

Dopoledne – nevyšší výkonnost, aktivita, čas na práci, svačina – zelenina, ovoce, 

jogurt, pít vodu s citronem 

Oběd – 4 hodiny po snídani, nepít příliš během jídla ani těsně po (zbytečné ředění 

trávicích enzymů), jíst v klidu 

Odpoledne – útlum po obědě, únava, pozor na úrazy – krátký odpočinek, procházka; 

aktivní dlouhodobá paměť – čas na učení; po páté hodině klesá aktivita mozku – čas 

na sport, koníčky 

Večer – zpomalení, zklidnění organizmu, lehká večeře, povídání s rodinou, po 

deváté hodině nerušený spánek 

 

Důležitý je: 

poměr mezi prací a odpočinkem 

režim dne šitý na tělo 

pravidelnost (jídlo, cvičení, usínání atd.) 

střídání činností a odpočinku ve vhodné době 

dobrá životospráva 



 

 



OPAKOVÁNÍ 

Vylušti přesmyčky a získané pojmy doplň do textu: 

NÝVYŽEVÁ 

LOVNÍNĚU 

HOPYB 

MNÍZUMNOK 

RAZVÍD 

UBOHYP 

STOVOVAPRÁŽI 

VIŽAVÝ 

BESEVÍDOMĚ 

LNÍCIÁSO 

 

___________________________________ stylem života si většina lidí přivodí  

předčasné zdravotní problémy, nemoci či dokonce předčasná úmrtí. 

 

______________________ člověka je chápáno jako _________________________ 

stav tělesné, duševní a sociální pohody. Základem tělesného zdraví je  

 

_______________________________ - ________________________________ -  

 

_____________________________ . Rozvíjet ___________________________ 

zdraví znamená pracovat na sobě a pro druhé. Pro zdraví je také důležitý dostatek 

 

_____________________________ a zdravá _____________________________. 

 

Slovo ________________________________ vystihuje podstatu ochrany zdraví, tj. 

spravovat svůj život, utvářet ho a vést tak, abychom byli zdraví a mohli naplnit své 

cíle, které v životě chceme uskutečnit. 

 

Hotový úkol pošlete na můj e-mail do 15. 4. (na známky) a nalepte do sešitu! 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 85 až 87 – Smyslová soustava - zrak, 

vypracujte cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 44 a 45/5.  

Téma: Smyslová soustava – zrak 

Funkce smyslové soustavy: 

- reakce na změny prostředí, přijímání informací o změnách – smyslové orgány 

- smyslové orgány umožňují vnímat okolí, informace vedou do mozkové kůry 

- smyslové buňky – receptory – reagují na podráždění 

Základní smysly: zrak, sluch, chuť, čich, hmat 

ZRAK 

- asi 80% informací – nejdůležitější smysl 

Stavba oka: 

 

Oko = orgán zraku  

- uloženo v očnici, chráněno nadočnicovým obloukem, obočím, víčkem 

Tři vrstvy:  

1. bělima - tvar oka, v přední části rohovka 

2. cévnatka - řasnaté tělísko – tvar čočky, duhovka se zornicí, uvnitř napojena 

čočka a sklivec 

3. sítnice - receptory: tyčinky – černobílé vidění a čípky – barevné vidění – nejvíc 

ve žluté skvrně, nejostřejší vidění 

- zrakový nerv vede vjemy do týlního laloku mozkové kůry 



Pomocné oční orgány 

oční víčka – zavření očnice 

spojivka – ochrana na vnitřní straně 

víček 

okohybné svaly – pohyb oka 

slzné ústrojí – slzné žlázy produkují 

slzy – zabraňují vysychání rohovky, 

odplavují prach, brání šíření 

mikroorganizmů   

Vidění 

Světelné paprsky dopadají na sítnici → zobrazení předmětu (obraz je zmenšený a 

převrácený – správně se zobrazí ve zrakových centrech v mozkové kůře) 

Prostorové vidění pouze oběma očima (hloubka obrazu se tvoří v mozku) 

Zaostřování – změna tvaru čočky → jasný pohled na vzdálené (plochá čočka) i 

blízké (čočka se zaobluje) předměty 

Oční vady 

krátkozrakost = vidí dobře na blízko, špatně do dálky 

dalekozrakost = vidí dobře vzdálené předměty, nemohou zaostřit na blízko 

řešení: brýle nebo kontaktní čočky 

Péče o zrak 

Četba při dostatečném osvětlení, sledování obrazovky z dostatečné vzdálenosti 

Chránit zrak slunečními brýlemi, nedívat se přímo do slunce 

Při práci používat ochranné brýle, helmu jako prevenci poškození mozku 

Nemoci zraku 

Slepota (úplná a trvalá ztráta zraku), slabozrakost (snížení zrakových funkcí) 

Šedý zákal – onemocnění, kdy se snižuje průhlednost oční čočky, starší osoby 

Zelený zákal – zvýšený tlak uvnitř oka, může vést ke slepotě, kapky  

Barvoslepost – dědičná, člověk není schopen rozlišit některé barvy 

Zánět spojivek – prašné prostředí, masti, kapky 

Šilhání – porucha koordinace okohybných svalů, léčit co nejdříve (děti) 

 

Podívejte se na video:  

Zrakové ústrojí: https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo 

https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo


Němčina  

Učte se slovíčka ze 7. lekce (str. 67 v PS). 

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 61/9, 10, 11.  

Budeme pracovat s učebnicí na str. 71/14, 72. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 6. April 

Téma: Jahreszeiten  

Frühling – März, April, Mai 

Sommer – Juni, Juli, August 

Herbst – September, Oktober, November 

Winter – Dezember, Januar, Februar 

 

Im Frühling feiern wir Ostern, alles ist grün. 

Im Sommer schwimmen wir oft, fahren Rad und Inliner. 

Im Herbst fallen die Blätter vom Baum. 

Im Winter feiern wir Weihnachten und fahren Ski. 

 

Den 8. April 

Téma: Monate 

 

Napište do sešitu cvičení z učebnice 72/16. 


