
PŘÍRODOPIS – 8. ročník 
Úkoly do 31. května: 
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
😊 Už víte vše potřebné? Až prostudujete zadání tohoto týdne – vývin člověka, tak snad ano. 

Na konci dokumentu máte výsledky 3 cvičení z minulého týdne. Kdo vypracoval, překontrolujte si. Kdo 

nedělal, alespoň si to přečtěte. Zase se něco dovíte. 😉 A pozor, tentokrát budu chtít poslat vypracování 

zápisu!!!  
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). 

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊  

 
1/ Na začátek dobrovolné „sebetestování“ opět vynecháme, bylo by to trochu brzy. 😏 
 

 

2/ Přečíst téma – Vývin člověka a období (učebnice str. 106-109). Většina zápisu bude 

tentokrát formou pracovního listu, který si nalepte do sešitu, a vyplňte, prosím, podle 

učebnice. 

Náhled vypracování pošlete mailem nebo na Skype!  

 

 

3/ Podívejte se na První pomoc – astmatický záchvat (krátké video): 

https://www.youtube.com/watch?v=KBysoSHk-AI    - astmatický záchvat 

 

 

4/ Dobrovolné zhlédnutí videí: 

 https://www.youtube.com/watch?v=J_FLRhAa9H0 – 9 měsíců ve 4 minutách (4:06 min) 

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/28339-vladimirovy-porodni-bolesti/ - Vladimírovy porodní bolesti (9:20 min) 

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-

tela/218544160010003/video/673001 - Jak budeme vypadat v budoucnosti (1:02 min) 

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-

tela/216522161750001/video/582722 - Stáří - test (6:36 min) 

 

 

5/ Dobrovolné opakování a procvičování: 

  - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2025 - vývin člověka 

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/2026 - období života 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:houskova@zsstjicin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=KBysoSHk-AI
https://www.youtube.com/watch?v=J_FLRhAa9H0
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-poradu/28339-vladimirovy-porodni-bolesti/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-poradu/28339-vladimirovy-porodni-bolesti/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-tela/218544160010003/video/673001
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-tela/218544160010003/video/673001
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-tela/216522161750001/video/582722
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11460614871-tajemstvi-tela/216522161750001/video/582722
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2025
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2026


ZÁPISY: 

VÝVIN ČLOVĚKA 
 

Ontogeneze – vývin jedince od zárodku do smrti 

 

Nitroděložní vývin  – probíhá v těle matky 

 - začíná oplozením vajíčka a končí porodem (280 dní = 40 týdnů) 

  zárodečná část – do 12. týdne 

 plodová část – do porodu 

 

 

Podle obrázků popiš proces od oplození vajíčka po jeho uhnízdění v děloze. Vyber slova 

z nápovědy: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nápověda: vejcovod, děloha, pronikání spermie do vajíčka, rýhování vajíčka, uhnízdění a vývin vajíčka 

 

Najdi na obrázku a vysvětli pojmy PLACENTA, PUPEČNÍ ŠŇŮRA, PLODOVÁ VODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň měsíc těhotenství matky. 

- plod měří 4 cm a jsou vytvořeny základy všech tkání a orgánů  - …….. měsíc 

- rychlý růst plodu, lze rozlišit pohlaví       - …….. měsíc 

- plod začíná vnímat podněty z vnějšího okolí, matka vnímá jeho pohyby - …….. měsíc 

- plod dokáže otevřít oční víčka, vyvíjí se dýchací soustava   - …….. měsíc 

- rozvinuté základní reflexy, dozrávají všechny orgánové soustavy  - …….. měsíc 

 

a/ Podle čeho žena pozná, že je pravděpodobně těhotná? 

 

 

b/ Jak si může svou domněnku potvrdit? 

 

 

kde:  kde:  kde:  

co:  co:  co:  



Očísluj jednotlivé fáze porodu (porodní doby) tak, jak následují po sobě. 

   smršťování dělohy    odtok plodové vody 

    porod placenty    porod dítěte 

 

 

 Spoj období lidského života po narození s dobou a základními charakteristickými znaky: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vysvětli následující pojmy: 

 

INKUBÁTOR - 

 

 

ŠESTINEDĚLÍ - 

 

 

ANTIKONCEPCE – 

 

 

GERIATRIE - 

 

 

do 28. dne 

do 1 roku 

do 3 let 

do 6 let 

do 10 let 

do 14 let 

do 18 let 

do 30 let 

do 45 let 

do 60 let 

do 75 let 

nad 75 let 

novorozenec 

kojenec 

batole 

předškolní 

věk 

mladší školní 

věk 

starší školní 

věk 

dorostový věk 

dospělost 

zralost 

střední věk 

stáří 

vysoké stáří 

dítě ještě plně nevnímá, první citové vazby 

rychlý vývoj, výživově odkázané na matku 

vývoj pohybových schopností; mléčné 

zuby 

rozvoj duševních schopnosti; touha po 

kolektivu 

tělesné tvary se zaoblují; trvalé zuby 

činnost pohlavních žláz; růst; puberta 

rozvoj druhotných pohlavních znaků; 

myšlení; city 

vrchol fyzické zdatnosti; osamostatnění; 

rodina 

vyzrálost; největší pracovní aktivita 

předávání vědomostí a zkušeností 

zmenšování a řídnutí kostí 

ochabování vnitřních orgánů a smyslů 



Výsledky z minulého týdne:  

 

Vyber správné odpovědi. 
 

A. Spermie se tvoří v: 

a) ve varlatech  b) v prostatě  c) v penisu 

B. Spermie vznikají: 

a) jen před narozením  b) po celý život  c) do 18 let  

C. Tvorba spermií je od puberty hormonálně řízena působením: 

a) progesteronu  b) testosteronu  c) testosteronu a řídících hormonů 

D. Význam spermií je v tom, že zajišťují: 

a) přenos genetické informace b) pohyb buněk 

E. Podpůrné a výživné látky pro vývoj a zrání spermií (součást ejakulátu) vznikají: 

a) v nadvarleti     b) chámovodech      c) prostatě  d) penisu 

F. Kvůli nižší teplotě, důležité pro správný vývoj spermií, jsou varlata umístěna: 

a) v penisu  b) prostatě   c) šourku   d) nadvarleti 

 

 

Najdi a oprav chyby v textu: 
 

Vaječníky produkují každý měsíc 1 vajíčko a ženský pohlavní hormon estrogen. 

Dozrávání vajíček začíná v pubertě mezi 12. a 15. rokem a vajíčka se tvoří jen do věku 

kolem 50. let. Zralé vajíčko se uvolní z vaječníků – tento proces se nazývá ovulace, je 

zachyceno vejcovodem, kde může být oplodněno spermií a putuje do dělohy, kde se 

zahnízdí a probíhá jeho vývin. Pokud není vajíčko oplozeno, odchází z těla s malým 

množstvím krve při tvz. menstruaci. 

 

Doplň správný pojem: 
 

a) Prokrvení houbovitých (topořivých) tělísek v penisu při pohlavním vzrušení (a 

následná změna jeho polohy a velikosti) se nazývá EREKCE 

b) Uvolnění spermií spolu s podpůrnými a výživnými látkami při pohlavním vzrušení 

se označuje jako EJAKULACE 

c) Odstranění kožního záhybu – předkožky, kryjící žalud penisu (z náboženských či 

hygienických důvodů) se nazývá OBŘÍZKA 

d) Pravidelné změny, které prodělává děložní sliznice, tvoří MENSTRUAČNÍ 

CYKLUS trvající nejčastěji 28 dní. 

e) Kolem 50. roku žen končí období dozrávání vajíček. Toto období se označuje jako 

MENOPAUZA = KLIMAKTERIUM = PŘECHOD 

 

 


