
Milí žáci,
v uplynulých týdnech jsem si udělali alespoň malou představu o tom, jak funguje lidské tělo. Už 
víme, jak pracuje pohybová soustava (svaly a kostra), dýchací soustava, oběhová soustava, trávící 
soustava, vylučovací soustava, kožní soustava, smyslová soustava, nervová soustava a 
rozmnožovací soustava. Řekli jsme si také, že se naše tělo vyvíjí a roste a také proč je velmi 
důležité si ho chránit. 
Kdo se ještě pořádně nedoučil všechny probrané kapitoly, tak to udělá, protože nás bude brzy čekat 
opakovací testík. :)

V následujících hodinách si řekneme něco o tom, čím se člověk liší od ostatních živočichů.

Nejdříve si přečti text v učebnici na straně 71,73, 74, 75 (čtení je více, ale zápis se pokusím co 
nejvíce zkrátit :)

Zápis do sešitu: 

ČLOVĚK SE LIŠÍ OD ŽIVOČICHŮ

Člověk má spolu s dalšími živočichy společné znaky, kterými se liší od rostlin a hub.
Od ostatních živočichů se člověk liší zejména:

• vzpřímenou postavou
• schopností složitě myslet
• dorozumívá se řečí
• uvědoměle pracuje
• způsobem života a další…

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Rodina
- je skupina osob, které spolu dlouhodobě žijí (příbuzní, manželé, adoptovaní)
- základní rodinu tvoří rodiče a jejich děti
- širší rodinu tvoří babičky, dědečci, tety, strýci, sestřenice, bratranci
- neúplnou rodinu tvoří jeden rodič a jedno nebo více dětí
- nesezdané páry neměly svatbu ale žijí jako manželé, mohou mít děti

Rodiče (většinou zákonní zástupci dětí):
- jsou zodpovědní za výchovu dětí
- učí děti základní dovednosti pro život
- poskytují dětem materiální podporu (jídlo, oblečení,…)
- poskytují dětem citovou oporu

Dospělí členové rodiny chodí do zaměstnání, , kde vykonávají fyzickou nebo duševní práci a 
dostávají za ni mzdu.
Rodina by měla svým členům poskytovat pocit bezpečí!
Děti by měly dospělým příbuzným prokazovat úctu!

Úkol 1: Nakresli obrázek vaší rodiny a obrázek, jak si představuješ svou budoucí rodinu. 
Nezapomeň, že je to zároveň úkol do výtvarky a obrázky budu hodnotit. Tak se snaž :)
Úkol 2: PS str. 53/1 (pokus se sestrojit rodokmen vaší rodiny, pokud si nebudeš jistý, poraď se s 
rodiči)



Partnerství a manželství
- manželství vzniká na základě uzavření sňatku (svatba)
- v ČR: 1. občanský sňatek (obvykle na úřadě)
             2. církevní sňatek (obvykle v kostele)
- vždy musí být přítomni dva svědci
- vstup do manželství je dobrovolný
- svatba je životní událost (oslava), při které se dodržují různé zvyky
- než lidé vstoupí do manželství, měli by se nejprve dobře poznat

Péče o děti
- manželé chtějí mít obvykle po svatbě děti
- péče o dítě přináší spoustu starostí i radosti
- manželé, kteří nemohou mít děti, si mohou dítě adoptovat (osvojit)
- některé děti vyrůstají v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Komunikace v rodině
- rodina by měla být místem, kde se můžeme podělit o své zážitky
- rodiče by si měli vzájemně pomáhat a pomáhat i dětem
- v každé rodině dochází ke sporům a konfliktům, měli bychom se učit o nich mluvit a řešit je

Manželská komunikace
- manželství je velmi důvěrný vztah
- manželé spolu komunikují nejen slovy, ale i doteky a gesty
- do manželství patří i osobní projevy lásky, které jsou ostatním skryté (manželé se milují a mají 
spolu sex)

Úkol: pracovní sešit str. 53/2, 1(dole), 54/2


