
PŘÍRODOPIS – 8. ročník 
Úkoly do 7. června: 
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
      Přehled soustav máme za sebou. Chybí nám pohlédnout pod pokličku vaší podobnosti s rodiči či 

prarodiči. 

Na středu 3. června jsme domluveni na kvíz z pohlavní soustavy a vývinu člověka. Mám pro vás možná 

dobrou zprávu – vyplněný PL z minula byl místo něj. Kdo neposlal, …? Pokud jste ho vyplnili poctivě, pár 

důležitých věcí do života už víte.       
V zásadách první pomoci se podíváme na letní „nehody“. 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“      : 

Položte si vedle sebe svou fotku a fotografie svých rodičů přibližně stejného věku jako 

vy. A teď hledejte společné znaky (barva očí, tvar obličeje, barva vlasů, postoj,…) 
 

 

2/ Přečíst téma – GENETIKA – Tajemství genů a Význam genetiky (učebnice str. 110-

113). Zápis do sešitu je opět níže. 

 

3/ Podívejte se na První pomoc – úžeh a úpal; klíště (krátké videa): 
https://www.youtube.com/watch?v=gI9Y4d063w0 - Jak pomoci při úžehu nebo úpalu (7:03 min) 

  https://www.youtube.com/watch?v=TORFFBWSzRg - Jak odstranit klíště (5:49 min) 

 

 

4/ Dobrovolné zhlédnutí videí: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE  

– NEZkreslená věda: Genetika (9:51 min) 

 

 

5/ Dobrovolné opakování a procvičování: 

  - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1994  - vědy o člověku 

  - úkol na konci zápisu (výsledky budou příště) 
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ZÁPISY:      GENETIKA 
 

Dědičnost – schopnost rodičů předávat své vlastnosti potomkům 

Proměnlivost – každý, kromě jednovaječných dvojčat, má jedinečnou kombinací genů 

Genetika – věda o dědičnosti a proměnlivosti 

Dědičné vlastnosti řídí soubor genů (vloh)  

  gen – v jádře každé buňky 

   - úsek v molekule DNA (dvojitá šroubovice) 

    dominantní  

    recesivní 

   - vyskytuje se v různých variantách – alely 

 

Dědičnost rozhoduje také o pohlaví potomka. 

- vajíčka obsahují pohlavní chromozom X 

- spermie obsahují pohlavní chromozom X nebo chromozom Y 

 splynutím vznikne kombinace XX (dcera) nebo XY (syn) 

 

Význam genetiky 

Genetický kód – zápis genetické informace v DNA – již rozšifrováno 

Genové inženýrství – obor genetiky zabývající se zásahy do struktury DNA a přenášení 

genů mezi organismy  

Klonování – vytváření nových jedinců geneticky identických s rodiči → klony 

Geneticky upravené rostliny (GMO) (sója, kukuřice aj.) – odolnější proti škůdcům, 

poskytují větší výnosy 

Genetické poradny – registrují dědičné choroby a předvídají možnost přenosu na dítě 

 

Genetické onemocnění: 

Hemofilie; Downův syndrom; barvoslepost 

 

Úkol: Rozhodni o pravdivosti tvrzení. Podle odpovědi vyber písmena do tajenky. 

 
 

a/ Schopnost rodičů předávat své vlastnosti na potomky se nazývá 

dědičnost. 

b/ Gen (vloha) je úsek v molekule DNA, který obsahuje informaci 

pro vytvoření určité vlastnosti organismu. 
 

c/ Downův syndrom je porucha krevní srážlivosti. 
 

d/ O pohlaví potomka rozhodují spermie, které obsahují buď 

chromozom X, nebo Y. 

e/ Recesivní alela vždy potlačí alelu dominantní. 

 

f/ V jádře každé tělní buňky (s výjimkou vajíčka a spermie) jsou  

23 párů chromozomů. 

 

Tajenka:  Zakladatelem genetiky je JOHANN GREGOR ……………………… 
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Chromozom je buněčná 

struktura v jádře buňky, která 

se skládá z DNA a je nositelem 

genetické informace. 



Výsledky z minulého (týdne vše je podle učebnice): 

 

 

 

VÝVIN ČLOVĚKA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  - 3. měsíc 

- rychlý růst plodu, lze rozlišit pohlaví       - 4. měsíc 

- plod začíná vnímat podněty z vnějšího okolí, matka vnímá jeho pohyby - 5. měsíc 

- plod dokáže otevřít oční víčka, vyvíjí se dýchací soustava   - 7. měsíc 

- rozvinuté základní reflexy, dozrávají všechny orgánové soustavy  - 9. měsíc 

 

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

 vynechání pravidelné menstruace, nevolnost, mdloby, zvracení, změny na prsou, 

těhotenský test z moči (není 100%), … 
 

b/ Jak si může svou domněnku potvrdit? 

  navštívit gynekologickou ambulanci – vaginální vyšetření, krevní test a ultrazvuk 
 

 

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

   smršťování dělohy    odtok plodové vody 

    porod placenty    porod dítěte 

 

 

co: pronikání 

spermie do vajíčka 

kde: ve vejcovodu 

co: splynutí pohl. buněk a 

rýhování oplozeného vajíčka  

kde: ve vejcovodu 

co: uhnízdění a vývin 

zárodku  

kde: v děloze 

 

4 

3 

1 
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PLACENTA – blána (dočasný orgán), která slouží k výživě plodu, 

přívodu kyslíku a odvodu odpadních látek zárodku 

PUPEČNÍ ŠŇŮRA – spojuje plod s placentou 

PLODOVÁ VODA – prostředí (tekutina) jako ochranné 

prostředí vyvíjejícího se plodu 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vysvětli následující pojmy: 

INKUBÁTOR - je zařízení pro regulaci teploty a dalších parametrů v uzavřeném 

prostoru, čímž se v něm vytváří „ideální“ podmínky pro předčasně narozené dítě. 

 

ŠESTINEDĚLÍ – Období po porodu, kdy se matčiny orgány vracejí do původního stavu. 

 

 

ANTIKONCEPCE – metody a prostředky zabraňující nechtěnému těhotenství 

 

 

GERIATRIE – speciální lékařský obor, který se zabývá stárnutím 

 
 

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 pohyb. schopností; mléčné zuby 

rozvoj duš. schopnosti; touha po kolektivu 

tělesné tvary se zaoblují; trvalé zuby 

činnost pohl. žláz; růst; puberta 

rozvoj druhot. pohl. znaků; myšlení; city 

vrchol fyz.zdatnosti; osamostatnění; rodina 

vyzrálost; největší pracovní aktivita 

předávání vědomostí a zkušeností 

zmenšování a řídnutí kostí 

ochabování vnitřních orgánů a smyslů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota

