
PŘÍRODOPIS – 8. ročník 
Úkoly do 14. června: 
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
      V posledních šesti měsících jsme si představili alespoň v základu lidské tělo. To jak vypadá a funguje. 

A to vše by byl hlavně ideál. Často se stává, že se něco „pokazí“. Se spoustou problémů si tělo poradí, ale 

někdy potřebuje pomoc. Na to máme odborníky – lékaře. Ale než se k nim problém dostane, mnohdy 

záleží i na ostatních. Proto základní poskytování první pomoci by měli umět všichni. Nikdo neví, kdy sám 

bude potřebovat. V posledních týdnech jsem vám nabízela ke zhlédnutí videa. Teď to shrneme. A příští 

týden v úterý 16. 6. si z toho ještě napíšete krátký testík. Už poslední. Poznačte si to, ať, 

prosím, nezapomenete!!! 

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/ Pracovat budete na zápise společně s učebnicí – str. 114 – 117. Proto čti a piš! Kurzívy 

jsou mé poznámky a úkoly, ty neopisujte! 

 

2/ Po zapsání dobrovolné vyzkoušení testíku: 

- https://www.idnes.cz/onadnes/co-vite-o-prvni-pomoci.Q181114_110832_ona_pet   

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/2029 

 

3/ Doma si do PC můžete uložit tuto příručku první pomoci, která se bude líbit i mladším 

dětem: http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/  

  nebo tato textová První pomoc v kostce: https://zachrannasluzba.cz/wp-

content/uploads/2019/02/prvnipomocvkostce_dl.pdf  
 

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 
 

Základní neodkladná resuscitace 
 

Pokud u člověka selžou základní životní funkce (dýchání a krevní oběh) 

zachránci musí ihned: 

- 

- 

- 

- 

Pokud postižený přišel k vědomí nebo mu už fungují životní funkce, uložíme jej do 

stabilizované (zotavovací) polohy: 

 

 

 

 

 

Pokud postižený nemá obnovené životní funkce – zahájí se zevní srdeční masáž: 

…. 

 

 

Vypiš podle učebnice 4 základní body. 

Jak položit postiženého do 

stabilizované polohy se může 

podívat zde: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=niEmIT67c-k 

Vypiš si základní informace 

z učebnice a zopakuj zde: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4efLyc597Ww 
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Krvácení 
 

Podle typu:   tepenné – krev vystřikuje, je jasně červená 

    žilní – plynule vytéká, je tmavá 

    vlásečnicové – při odřeninách 

 

     vnitřní – krev vytéká do tělních dutin 

     vnější – krev vytéká z otevřené rány 

 

U vnitřního krvácení – volej rychlou lékařskou pomoc. Pozor! Nepodávej žádné 

tekutiny! 

 

Zastavení vnějšího krvácení: 

… 

 

 

 

Zlomeniny 
 

 otevřená – úlomek kosti vyčnívá z rány nebo je otevřená rána nad místem 

zlomeniny 

  zavřená – kůže nad zlomeninou není porušená 

 

Zlomeninu se nesnažíme napravit, pouze ji znehybníme (např. …..) 

 

 
 

 

 

Popáleniny 
- působením ohně, vařící tekutiny a horké páry, elektr. proudu, chemikálii 

 

Poskytnutí laické pomoci: 

- zamezíme … 

- postiženého udržujeme … 

- u rozsáhlejších popálenin vyhledáme nebo zavoláme ….. 

a postiženému nepodáváme … 

 

Působením nízkých teplot na kůži vznikají omrzliny. 

 

 

Požití hydroxidu či kyseliny 
Je vhodné vypláchnout ústa a několikrát i polknout tekutiny (…….) 

Přísný zákaz vyvolávání zvracení! 

Rychle přivolat rychlou zdravotnickou pomoc. 

 

 

Vypiš si základní postup z učebnice. První pomoc 

při tepenného krvácení se podívej na: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVk0-s8HG8Q 

Vypiš, co lze použít jako dlahu pro znehybnění a podívej se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=IhukLsqbPhs – dolní končetiny 

https://www.youtube.com/watch?v=lGGmz9zsDko - paže 

Doplň chybějící údaje a podívej se na první pomoc: 

https://www.youtube.com/watch?v=ydQm0Sj-qbI 

Doplň vhodné tekutiny a podívej se na první 

pomoc při otravě chemikálii nebo léky: 

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

zz8yrQ 
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Výsledky z minulého: 

 

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 MENDEL 
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