
7. ročník (týden od 12.4.) 

Občanská výchova  

Úkol: Přečtěte si následující text a poté vypracujte odpovědi na otázky. Není to 

nic složitého, tak s chutí do toho! ☺  Nalepte do sešitu s datem jako zápis. 

Slušné chování v divadle  

V šatně pomáhá muž ženě, mladší staršímu. Protože jsme přišli včas, nemusíme se cpát  

ve frontě. Do divadelního sálu vstupuje vždy první muž. Má i u sebe lístky, které předá uvaděčce.  

Do řady sedadel vstupuje zásadně první muž, a to čelem k sedícím. Je vhodné si ovšem předem 

zkontrolovat lístky a máte-li je do středu řady, usadíte se včas. Jsou-li na krajní sedadla, je naopak 

vhodné počkat do prvního zazvonění. Při průchodu řadou se omezíme  

na nejstručnější zdvořilostní slůvka: dovolte a děkuji… Společensky významné sedadlo je  

po pravé ruce. Nebudeme pochopitelně na této konvenci trvat, je-li z druhého sedadla podstatně lépe 

vidět.  

Rozhovor před započetím představení by měl být samozřejmě tlumený, je naprosto nevhodné zdravit 

výraznými gesty případné známé (možné je pouze pokynutí hlavou), hlasitě zdravit a jinak na sebe 

upozorňovat je nepřípustné. Po začátku představení již nekonverzujeme, a to ani šeptem, 

nenakláníme k sobě hlavy a v žádném případě nešustíme pytlíky od bonbónů. Cokoliv žvýkat a cumlat 

je v hledišti neslušné.  

Nebojíme se ovšem při představení zasmát, a to i hlasitě. Kontakt mezi jevištěm a hledištěm tvoří 

právě to, co je na divadle neopakovatelné a čím je divadlo nenahraditelné, a proto jsou naše 

spontánní projevy nejen přípustné, ale dokonce herci vroucně očekávané. Výkřiků a hlasitých projevů 

se ovšem v divadle zdržíme. 

V divadle se tleská co nejvíce, je to odměna hercům za jejich odvedený výkon. Tleskáme vždy po 

skončení jednání, po něm následuje přestávka. Při závěrečné děkovačce tleskáme do té doby, do kdy 

se zvedá opona. Během děkovačky neodcházíme, je to nezdvořilé vůči těm, kteří účinkovali.  Nikdy se 

po skončení produkce nevrháme ihned k šatnám, je to neslušné. Tlačí-li se okolo nás jiní nevychovaní 

návštěvnici, nejsme povinni vstávat a uvolňovat jim cestu. Nebudeme je sice slovně umravňovat, ale 

klidně setrváme a tleskáme dál.  

O přestávce (obvykle bývá pouze jedna) máme možnost občerstvit se, prohlédnout si foyer pozdravit 

se známými. Platí zásada, že muž nenechá nikdy dámu, kterou doprovází, samotnou v hledišti. Nechce-

li se projít dáma, nejde ani muž. Opožděný příchod do divadla je společensky tolerovatelný pouze do 

lóže. Opozdilý návštěvník setrvá v pozadí a usedne teprve o přestávce. Usednout ihned může jedině, 

je-li volné zadní sedadlo.  

Přední místa v lóži patří dámám. Dáma nejvýznamnějšího muže ve společnosti sedí vždy  

na místě, které zaručuje nejlepší výhled. V boční lóži jde o místo v rohu vzdálenějším  

od jeviště. V lóži umístěné proti jevišti je nejčestnější místo ve středu první řady, druhé je  

po pravé straně, třetí po straně levé.  

Divadelní kukátko používáme jenom pro sledování jeviště. 



Odpověz na otázky: 

1. Kdo komu pomáhá v šatně s kabátem? 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kdo a jak vstupuje první do řady? 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Které místo vedle muže je společensky významné? Existují 
výjimky? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Co je během představení nevhodné a nepřípustné? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co je naopak během představení přípustné? 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jaká jsou pravidla pro potlesk? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

7. Jak lze využít přestávky během představení a jaká je zásada  
pro muže? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jaké místo je v loži nejčestnější? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu: 

Téma: Odpovědnost a rozhodování 

- při každém rozhodování máme možnost volby 

- je třeba zvážit pozitivní a negativní důsledky řešení dané situace 

- můžeme se poradit, odmítnout, jednat podle vlastního rozhodnutí 

- čím větší sebeúcta, tím menší ovlivnitelnost 

- důležitý je pozitivní přístup 

 

Sebeúcta a odpovědnost vede člověka ke správnému rozhodnutí, které je ovlivněné 

tím, že opravdu chce a má schopnost své rozhodnutí uskutečnit. 

 

MODEL ROZHODOVÁNÍ: 

1. Problém 

2. Potřebné informace k řešení a rozhodnutí 

3. Hledání kladů a záporů různých možností řešení problému 

4. Na čem mi záleží  

5. Rozhodnutí 

 

Úkol: Přečtěte si následující příběh. Vlepte do sešitu. 



 

Všechno můžeme vidět z lepší nebo horší strany. Mnohdy nemůžeme změnit 

věc samotnou, ale můžeme změnit náš postoj k ní. Záleží jen na nás. 

A co s tím? Nic ☺ Nemusíte nic psát, nic posílat, jen se nad tím zamyslete a zkuste 

se na svůj život a události v něm dívat pozitivně. Neříkám, že je to lehký úkol… 

 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 24 až 26 – Plody a semena. 

V pracovním sešitě vypracujte úkoly na straně 18 a 19. Zápis do sešitu: 

Téma: Plody a semena 

Plod – vzniká po oplození ze 

semeníku, obaluje a chrání semena   

(1 nebo více) 

- tvořen oplodím a semeny 

Semena – rozmnožovací částice 

semenných rostlin 

 

TYPY PLODŮ 

1. DUŽNATÉ: peckovice (švestka), malvice (jablko), bobule (rajče, rybíz) 

2. SUCHÉ:  pukavé – lusk (fazol obecný), tobolka (mák setý) 

  nepukavé – nažka (slunečnice), oříšek (líska), obilka (pšenice) 

 

STAVBA SEMEN 

Osemení – chrání základ nové rostliny 

Děloha – jedna (jednoděložné) nebo 

dvě (dvouděložné rostliny) – uloženy 

živiny pro růst a vývoj rostlinky 

 

ROZŠIŘOVÁNÍ PLODŮ A SEMEN 

1. prostřednictvím živočichů a 

člověka 

Setí (užitkové a okrasné rostliny) 

Potrava – přenesení spolu s výkaly 

Přenosem na srsti nebo oděvu 

2. větrem – chmýří nebo okřídlené 

plody (javor, lípa, habr, jasan) 

3. vodou – vodní rostliny, rostliny 

rostoucí na březích 
 

 



KLÍČENÍ SEMEN 

- semeno přijímá vodu, bobtná = zvětšuje svůj objem 

- potřebuje vodu, teplo, vzduch, světlo není rozhodující 

 

 

DÉLKA ŽIVOTA ROSTLIN 

- jednoleté rostliny (celý vývoj během jednoho roku): pšenice, slunečnice, hrách 

- dvouleté rostliny (v prvním roce vyklíčí a rostou, druhý rok květy, plody, hyne): 

mrkev, petržel, divizna 

- víceleté rostliny (žijí více než dva roky, pouze jednou kvetou a plodí): netřesk 

- vytrvalé rostliny (žijí desítky až stovky let, od určité doby plodí obvykle každý rok): 

jabloň, lípa, kopretina 

 

Video: 

Semeno a plod: 
https://www.youtube.com/watch?v=pO0_rxSDySw&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf

&index=31 

Rozšiřování semen: 
https://www.youtube.com/watch?v=oOI58w9m6SA&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdM

Sf&index=32 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pO0_rxSDySw&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=pO0_rxSDySw&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=oOI58w9m6SA&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=oOI58w9m6SA&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=32


Němčina  

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

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení 12 na straně 28 a cvičení ze strany 29. 

Vytvořte projekt podle cvičení 13 v učebnici na straně 39. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 15. April 

Téma: Wiederholung 

 

Vypracujte cvičení 1 až 5 v pracovním sešitě na straně 31 a 32 a pošlete do 20. 

4. na můj e-mail ke kontrole – na známky. 


