
8. ročník (týden od 12.4.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici na straně 65 až 68 kapitolu Ústava ČR. Zápis do sešitu: 

Téma: Ústava České republiky 

- základní a nejvyšší zákon státu 

- současná Ústava od 1. 1. 1993 

- preambule (úvod) a 8 hlav (kapitol) 

- součástí je Listina základních práv a svobod 

Funkce Ústavy:  

- právní (základní právo, všechny zákony v souladu) 

- politická (pravidla fungování politického systému) 

- kulturní (kulturní hodnoty státu) 

Hlava první – základní ustanovení 

ČR je svrchovaný, jednotný, demokratický stát, ctí práva a svobody občanů 

Státní symboly 

Hlava druhá – moc zákonodárná 

Parlament: Poslanecká sněmovna (200 poslanců, 4 roky), Senát (81 senátorů, 6 let) 

Proces podání návrhu a schvalování zákonů: 

 



Hlava třetí – moc výkonná 

Prezident – přímá volba, na 5 let, maximálně 2 volební období za sebou 

Pravomoci: vrchní velitel ozbrojených sil, vyhlašuje volby do Parlamentu, jmenuje 

premiéra, ministry, soudce, generály, profesory; uděluje státní vyznamenání, 

amnestii a milost; podepisuje zákony a mezinárodní smlouvy 

Vláda – uvádí do praxe zákony, tvoří ji premiér, místopředseda, ministři  

Hlava čtvrtá – moc soudní 

Soudy – nezávislé státní orgány, rozhodují o vině a trestu 

Soustava obecných soudů: okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy, Nejvyšší 

soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR 

 

Soudní řízení: 

Občanské – práva a povinnosti fyzických i právnických osob  

Trestní – trestné činy, vina a trest 

Správní – postup orgánů veřejné moci, volební věci, činnost politických stran, spory 

mezi orgány veřejné správy  

Ústavní soud ČR – ochrana souladu zákonů s Ústavou, sídlí v Brně 

Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad 

NKÚ kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu 

Hlava šestá – Česká národní banka 

ČNB je ústřední bankou státu – vydává bankovky a mince, řídí oběh peněz 

Hlava sedmá – územní samospráva 

Obce (zastupitelstvo, 4 roky) a kraje – základní a vyšší územní samosprávné celky 

Hlava osmá – přechodná a závěrečná ustanovení 

Řeší otázky související s nabytím účinnosti Ústavy 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Rozvoj osobnosti – vztah k sobě samému 

Úkol 1: Napiš pod sebe 3 vlastnosti, kterých si na sobě nejvíce ceníš. Ke každé 

vlastnosti pak napiš jména svých spolužáků, kteří podle tebe mají tuto vlastnost také. 

 

 

 

 

 

Úkol 2: Zamysli se nad sebou, svými vlastnostmi a schopnostmi, zálibami, 

představami, touhami do budoucna. Vytvoř na čtvrtku velikosti A6 (notýsek) 

pomocí slov, barev i obrázků svou vlastní vizitku. 

Inspirace:   

 

Úkol 3: Podrobně si v zrcadle prohlédni svůj obličej. Popiš (napiš do sešitu) rysy 

svého obličeje. Jaké máš čelo, oči, nos, ústa, tváře, bradu…? Čím je tvůj 

obličej zajímavý? Kterou částí se podobáš svým rodičům? 

 

Úkol 4:Odpověz na následující otázky: 

Co mi příjemně voní?  

Co mi nejvíce chutná? 

Čeho se rád/a dotýkám? 

Na kterou barvu se rád/a dívám? 

Které zvuky se mi líbí? 

Jakým způsobem rád/a relaxuji (odpočívám)? 

Jaký druh pohybu mě baví? 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 88 až 89 – Smyslová soustava – sluch a 

rovnováha, vypracujte cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 45.  

Téma: Smyslová soustava – sluch a rovnováha 

Sluch umožňuje vnímat zvuky 

Ucho – orgán sluchu a rovnováhy, má 3 části: 

Vnější ucho – ušní boltec, vnější zvukovod 

Střední ucho – bubínek, kůstky: kladívko, kovadlinka a třmínek, Eustachova trubice 

– vede do nosohltanu, pomáhá vyrovnávat tlak vzduchu (ucho – vnější prostředí) 

Vnitřní ucho – kostěný a blanitý labyrint, vyplněno tekutinou; kostěný labyrint: 

předsíň, 3 polokruhovité kanálky, hlemýžď – uvnitř jsou sluchové buňky 

 

Přenos zvuku 

Ušní boltec zachytí zvukové vlny → zvukovod → bubínek – rozkmitá se – chvění 

se přenese na kůstky (kladívko, kovadlinku a třmínek) → tekutina ve vnitřním 

uchu → podráždění sluchových buněk → nervovými vlákny do spánkového 

laloku mozkové kůry (sluchové centrum) 

 



Rovnovážné ústrojí 

- ve vnitřním uchu 

- čidla umožňující stát vzpřímeně a pohybovat se bez ztráty rovnováhy, vnímání 

polohy a pohybu hlavy 

- signály z čidel vedeny do mozku do centra pro rovnováhu 

Péče o sluch 

Hlukové znečištění – hluk škodí sluchu, negativní vliv má i na psychiku → 

nevystavovat se nadměrnému hluku, chránit uši sluchátky, zátkami do uší, 

neposlouchat příliš hlasitou hudbu 

Poruchy sluchu 

Nedoslýchavost, úplná hluchota – vrozené nebo způsobené nemocí, úrazem 

(znaková řeč, kochleární implantát, naslouchátko) 

Senioři často slyší hůř – odumírání sluchových buněk 

Zánět středního ucha – infekce, při zánětu horních cest dýchacích 

Léčba – ORL = otorhinolaryngologie (ušní, nosní, krční) 

 

 Podívejte se na video:  

Zrakové ústrojí: https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY 

Němčina  

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

PS – při online výuce budeme dělat cvičení ze strany 63.  

Budeme pracovat s učebnicí na str. 73, 74. 

Zápis do sešitu: 

Den 13. April 

Téma: Familienstory  

Der, die, das erste – im ersten Stock  vierte – im vierten Stock 

Der, die, das zweite – im zweiten Stock  fünfte – im fünften Stock 

Der, die, das dritte – im dritten Stock  zehnte, elfte, dreizehnte, 

zwanzigste, einundzwanzigste, 

dreiundvierzigste, hundertste… 

Den 15. April 

Téma: Wiederholung 

https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY

