
PŘÍRODOPIS – 8. ročník 
Úkoly do 29. března  

(pokud jste nestihli minulé zadání, zůstane na třídních stránkách): 
😊Tyto úkoly budou považovány za splněny. Po návratu do školy jen shrneme a ověříme v testu (testech). 

Pokud se budete chtít cokoli zeptat, pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo volejte přes Skype (Martina 

Houšková – Bartošovice, skype: marthous) 

Hodně štěstí 😊 

„Práci zdar, Koronaviru zmar!!!“  

 

1/ Ráda bych si trochu ověřila, zda něco děláte. Proto jsem si pro vás nachystala testík, 

který najdete na adrese 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQA

AAAAAAAAAAAO__fcLJx1UNVdPNTdKNDRMTlozT1pMVElTUEU0TjFRSC4u , 

ale zpřístupněný až ve středu od 8 do 10 hodin. Týká se Trávicí soustavy (ale jen ze 

str.76-78) Nejde o známky, ale o to zjistit, zda něco pro sebe děláte. Splnil se vám sen, 

učíte se, aniž vás někdo známkuje (alespoň zatím). A je jen na vás, jakou vizitku o sobě 

uděláte. Člověk s přehledem různých znalostí nebo totální …  Pokud vám to nepůjde, 

budu na Skypu nebo napište e-mail, vyřešíme. 

 

2/ NOVÉ TÉMA 

  Přečíst téma -Vylučovací soustava (učebnice str. 84 – 85) a do sešitu zapsat zápis (viz. 

níže). Obrázky si mohou šikovní sami nakreslit nebo si jej můžete vytisknout a nalepit 

(poslední strana dokumentu), případně dodám později ve škole. 

 

3/ Dobrovolné zhlédnutí videí: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg – Byl jednou jeden život - Ledviny 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-tela/dily/ - 16 dílů 

Tajemství těla 

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY – NEZkreslená věda – 

Metabolismus-o přeměně látek 

https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8 – NEZkreslená věda – Jak funguje 

naše imunita 

https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog – NEZkreslená věda – Co je lék 
Z minulého zadání: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqKxJvB1X30 – Zázrak života 

https://www.youtube.com/watch?v=_dqd_m8z-qU – Dospívání 

 

4/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách 

http://zshavl.cz/prirodopis/8_ronk/listy_do_vuky.html 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/82-8-rocnik?scroll=0  
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LEDVINY 

MOČOVOD 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ 

MOČOVÁ TRUBICE 

ZÁPISY: 

VYLUČOVACÍ (MOČOVÁ) SOUSTAVA 
 

- funkce:  - vylučování škodlivých látek metabolismu 

   - regulace objemu vody a solí v těle 

 

 

 

 

LEDVINY  – hlavní vylučovací párový orgán 

    - po stranách bederní páteře v tukovém obalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  - základní stavební a funkční jednotkou je ledvinové tělísko – nefron 

 

Ledvinové tělísko:  

Filtraci vody a odpadních látek z vlásečnic do ledvinového pohárku  

→ primární moč → soustava kanálků – vstřebávání vody zpět do krve – 

zahušťování → definitivní moč (denně 1,5 litru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOČOVOD – 25 cm dlouhá trubice z hladké svaloviny 

 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ – hromadí se v něm moč 

 

MOČOVÁ TRUBICE  -  ♂ až 20 cm – společná s pohlavním vývodem 

   - ♀ jen 5 cm 

 

 

TEPNA 

ŽÍLA 

MOČOVOD 

LEDVINOVÁ 

PÁNVIČKA 

KŮRA 

DŘEŇ 

LEDVINOVÉ 

KALICHY 

ODVODNÝ KANÁLEK 

STOČENÉ 

KANÁLKY 

KLUBÍČKO VLÁSEČNIC 

V POHÁRKU 

DEFINITIVNÍ MOČ 



Onemocnění: 
Záněty močových cest 

Močové kameny 

Zánět ledvin 

 

DIALÝZA (umělá ledvina) – léčba při onemocnění ledvin  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


