
PŘÍRODOPIS – 8. A 
Úkoly do 5. dubna: 
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
😊Vítám vás v dalším týdnu samostudia. Ve středu a čtvrtek si ale jen někteří z vás zkusili první test. 

Hromadné výsledky najdete na https://forms.office.com  (musíte jen tady kliknout) Pokud byste chtěli 

znát své výsledky, kontaktujte mě: pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo nejlépe volejte (chatujte) přes 

Skype (Martina Houšková – Bartošovice, skype: marthous) 

Další testík bude z Vylučovací i Kožní soustavy dohromady, ale až v příštím týdnu. Proto si přečtěte 

zadání úkolů co nejdříve po zveřejnění na webu školy. 

Hodně štěstí a hlavně zdraví😊 

 

1/ Přečíst nové téma - Kožní soustava (učebnice str. 86 – 87) 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. 

 

2/ Dobrovolné zhlédnutí videí: 

https://www.youtube.com/watch?v=yuA97bj0tTQ – Neumírejme mladí - kůže 
Z minulého zadání: 

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

Tajemství těla 

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 
 

 

3/ 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  

 

4/ Dobrovolné „sebepozorování“: 

Chtěli byste si zjistit množství podkožního tuku? Zkuste doplnit své údaje do online 

kalkulačky na https://www.bezhladoveni.cz/kalkulator-podkozniho-tuku/ . Přístroj kaliper 

měří tloušťku kožní řasy v daném místě. Dá se použít posuvné měřítko, ale můžete 

přeměřit alespoň orientačně. Každopádně musíte někoho poprosit o pomoc. 

Pozor! Pokud byste chtěli zjistit množství tělesného tuku (je obsažen i uvnitř těla 

mezi orgány), pak zkuste třeba tyto stránky https://chci-zhubnout.eu/kalkulacka-na-vypocet-

telesneho-tuku/. 
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ZÁPISY: 

KOŽNÍ SOUSTAVA 
 

- lidská kůže: - kryje a chrání tělo 

   - reguluje teplotu těla 

   - sídlo hmatových receptorů 

   - vylučuje škodlivé látky 

   - zásobárna energie 

 

- stavba kůže: 
 

POKOŽKA – několik vrstev epitelových buněk 

   - na prstech, dlaních a ploskách nohou → papilární linie (vytváří 

dermatoglyfy – význam v daktyloskopii) 

 

ŠKÁRA  – vazivová tkáň  pružnost a pevnost kůže 

  - obsahuje krevní a lymfatické vlásečnice, nervová zakončení,  

kožní útvary (vlasy, chlupy, obočí, řasy, nehty), kožní žlázy 

(potní, mazové, pachové a mléčné) 

 

PODKOŽNÍ VAZIVO  – obsahuje tukovou tkáň (izolační vrstva) 

   - chrání svaly a nervy 

   - ukládá zásobní látky 

 

 

- barva kůže a vlasů závisí na množství pigmentu - melaninu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onemocnění a poranění: 
- fyzikálně-chemické – popáleniny, omrzliny, poleptání, rakovina kůže 

- alergické – ekzémy, kopřivka 

- infekce a záněty – opar, bradavice, akné, lupénka, mykózy (plísně), lupénka 

- vyrážky jako doprovod vnitřní infekce – neštovice, spála, zarděnky 

- parazité - svrab 

- poranění – řezné a bodné rány  

POKOŽKA 

ŠKÁRA 

PODKOŽNÍ VAZIVO 

TUKOVÁ TKÁŇ 

NERVOVÉ ZAKONČENÍ MAZOVÁ 

ŽLÁZA 

KOŽNÍ CÉVY 

MAZOVÁ ŽLÁZA 

VZPŘIMOVAČ VLASU (CHLUPU) 

VLAS (CHLUP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


