
PŘÍRODOPIS – 8. ročník 
Úkoly do 17. května: 
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
      Jak dobře slyšíte? Vyzkoušeli jste si svůj sluch? Doufám, že vaše frekvence nepřesáhla 50 Hz.  

Tento týden doděláme smysly a přidám i krátkou hormonální soustavu. Bude toho tedy o trochu více než 

předchozí týdny.  

Jen na smysly si vás trochu otestuji v pátek 15. května (v 8 – 12 hodin) na https://forms.office.com/.    

A opět přidám další zásady první pomoci. Na tyto videa se, prosím, určitě mrkněte!  

Pokud se potřebujete něco zeptat, pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo chatujte, volejte přes Skype 

(Martina Houšková – Bartošovice, skype: marthous), ráda vás uslyším. Ale k telehovorům vás tahat 

nebudu. Raději, až splníte úkoly, běžte ven. Já budu proklepávat znalosti deváťáků k přijímačkám       

Hodně štěstí a hlavně zdraví!        

 
1/ Na začátek dobrovolné „sebetestování“      : 

- dnes můžete otestovat svůj zrak třeba na  https://www.youtube.com/watch?v=6KJDgwvrb0M a ještě 

se něco dovíte 

- a ještě jeden testík na barvoslepost (ten vám budou také dělat při lékařské prohlídce pro autoškoly) 

https://www.youtube.com/watch?v=xzRjVu4cIPI  

- hormony si dostatečně otestujete sami při zamilování anebo nějakém adrenalinovém sportu 

 

 

2/ Přečíst téma – Smyslové orgány – Zrak (učebnice str. 100-101) a Hormonální 

soustava (učebnice str. 102-103). Do sešitu zapsat zápis (viz. níže). Obrázky si můžete 

vytisknout a nalepit (poslední strana dokumentu). Tabulku u hormonální soustavy 

vytiskni a vlep také do sešitu. 

 

 

3/ Podívejte se na První pomoc –  epileptický záchvat (krátké video): 
https://www.youtube.com/watch?v=rD2EHdZ-ZMg  - epileptický záchvat 

 

 

4/ Dobrovolné zhlédnutí videí: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg   

  – lidské oko (6:12 min) 

 https://www.youtube.com/watch?v=sr0-NrGklp8  

  – Neuvěřitelné optické iluze (2:55 min) – dost dobré       

  https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc – Nezkreslená věda – Kdo řídí 

lidské tělo? (4:55 – 8:18 min) – video, které už jsem doporučovala, zde jeho druhou 

polovinu 

 

 

5/ Dobrovolné opakování a procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2021   - zrak 

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/2022 - hormony 
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ZÁPISY: 

ZRAK 
- zaznamenává dopadající světlo, jeho intenzitu a barvu 

- vnímá okolí, jeho uspořádání, pohyb 

 

- orgánem je oko  – uložené v očnici 

    - chráněno nadočnicovým obloukem a obočím 

    - vpřed je chrání 2 pohyblivá víčka s řasami 

  - sliznici víček tvoří blanka – spojivka – ústí do ní slzné žlázy, které 

produkují slzy (odtékají slzným kanálkem do nosní dutiny) 

  - oční koulí pohybují okohybné svaly 

Stavba oka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světločivné buňky = fotoreceptory – na sítnici 

   tyčinky – černobílé vidění 

   čípky – barevné vidění 

 

Předmět se na sítnici zobrazuje převráceně. Správná informace se zpracuje až v mozku. 

 

Onemocnění: 

šilhavost, barvoslepost, šeroslepost, slepota 

zánět spojivek 

 

 

Úkol – VYBER SPRÁVNÉ SLOVO A PŘIŘAĎ OBRÁZEK: 

Při krátkozrakosti vidí člověk rozmazaně do dálky / na blízku, protože obraz se vytváří 

před / za sítnici. Tato vada se upravuje brýlemi s rozptylkami / spojkami. 

Při dalekozrakosti vidí člověk rozmazaně do dálky / na blízku, protože obraz se vytváří 

před / za sítnici. Tato vada se upravuje brýlemi s rozptylkami / spojkami 

ČOČKA  

– mění tvar = akomodace 

DUHOVKA 

ZORNICE 

ROHOVKA 

ŘASNATÉ TĚLESO 

SKLIVEC 

SÍTNICE 

ZRAKOVÝ (OČNÍ) NERV 

CÉVNATKA 

BĚLIMA 

ŽLUTÁ SKVRNA – nejostřejší vidění 

SLEPÁ SKVRNA  

   - žádné tyčinky ani čípky 

OKOHYBNÉ SVALY 



HORMONÁLNÍ SOUSTAVA 
 

Žlázy s vnitřním vyměšováním (sekrecí) – endokrinní žlázy 

– podílejí se na řízení organismu  

- působí pomaleji, ale déle 

- produkty – hormony - vylučují do krve nebo tělních dutin 

 

       ŠIŠINKA 

PODVĚŠEK MOZKOVÝ  

= HYPOFÝZA  

       ŠTÍTNÁ ŽLÁZA     PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA 
   

   BRZLÍK 
  

 

       NADLEDVINY           

             SLINIVKA BŘIŠNÍ 
 

 

              VAJEČNÍKY 

  VARLATA 
 

  

Žláza Hormon Účinky a vliv hormonu 

hypofýza růstový hormon růst organismu, činnost ostatních žláz 

 
antidiuretický h. 

zpětné vstřebávání vody z ledvinových 

kanálku do krve 

 oxytocin stahy svaloviny dělohy při porodu 

šišinka melatonin Střídání spánku a bdění 

štítná žláza tyroxin váže v těle jó, podporuje metabolismus 

příštítná tělíska parathyroidní h. metabolismus vápníku 

slinivka břišní inzulín, glukagon reguluje množství glukózy v krvi 

nadledvinky aldosteron vstřebávání sodíku z ledvinových kanálků 

 kortisol zvyšuje tvorbu glykogenu, protizánětlivý 

 
adrenalin 

připravuje tělo na zátěž, stres, zrychluje 

metabolismus 

varlata 
testosteron 

produkce spermií a vývoj pohlavních 

orgánů 

vaječníky 
estrogen 

menstruační cyklus, vývoj pohlavních 

orgánů 

 progesteron průběh těhotenství 

Onemocnění: 

Diabetes mellitus (cukrovka) – porucha tvorby inzulínu; 2 typy 

- látky na obranyschopnost; 

v dospělosti zakrňuje a mizí  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


