
PŘÍRODOPIS – 8. ročník 
Úkoly do 19. června: 
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
      Krásný poslední týden v tomto školním roce. Dlouhých 14 týdnů jsme válčili jinou formou výuky, než 

jsme byli do teď všichni zvyklí. Mám tedy pro vás poslední úkoly a budeme uzavírat. 

Předně bych chtěla poděkovat všem, které nezlákala lenost, a trpělivě se snažili do svých hlav něco 

dostat. Kdo toto období vzal zodpovědně, mnohému se přiučil. A nemyslím tím učební látku. Od orientace 

v textu až po rozvržení úkolů a snahy dodržet termín, to vše byla jen zkouška pro reálný život. A hlupáci 

ti, kteří si to ani nezkusili.       
 

Chci upozornit – nevyhazujte sešity – budeme je potřebovat se všemi zápisy (zkontroluji si je) na 

začátku školního roku!!! 

Tento týden jen krátce k poslednímu tématu Člověk, zdraví, budoucnost. V úterý 16. 6. (mezi 8 a 

15 hodinou) si z první pomoci ještě napíšete krátký testík na 

https://forms.gle/Nc43RiYRYR9Enqgi8.  Už poslední! 

 

Hodnocení tohoto pololetí nebude úplně podle vašich znalostí, dovedností a schopností. A bohužel někdy 

nebude, a nelze to jinak, úplně spravedlivé.  

Známka bude vycházet - ze známek, které jste ještě stihli dostat ve druhém pololetí (máte 3 až 5známek); 

pokud nevíte jakou, ptejte se mailem (houskova@zsstjicin.cz) 

  - přihlížet budu k tomu, jak jste byli aktivní při testech (nehodnotím podle počtu 

bodů) a posílání práce (znalosti se projeví při opakování na začátku školního 

roku) 

  - přihlížet budu k známce v 1. pololetí 

Vše podle toho, jak je uvedeno na webu školy. 

 

Krásné prázdniny! A těším se v novém školním roce už ve škole.       

Martina Houšková 

 

 
1/ Nejprve si přečti krátký článek v učebnici na str. 118 – 119. Zapiš zápis do sešitu. 

 

2/ Videa a weby k dobrovolnému zhlédnutí: 

  https://www.youtube.com/watch?v=k4Z0I_czW88 (8:26 min)  

  – (Nez)kreslená věda – Civilizační choroby 

  https://www.youtube.com/watch?v=AbYljya4_vE (2:00 min)  

  – Hlídej si své zdraví – pečuj o své zdraví 

https://www.centrumzdravibrno.cz/clanky-a-videa/biorytmy-organove-hodiny/  

  - Biorytmy a orgánové hodiny (Víte, že každý orgán nefunguje na 100% během celého dne?) 

 

 

3/ Po zapsání dobrovolné vyzkoušení testíku: 

- https://www.idnes.cz/onadnes/jak-dobre-znate-lidske-

telo.Q200608_110702_ona_job  - Jak dobře znáte lidské tělo   

 
 

 

 

 

https://forms.gle/Nc43RiYRYR9Enqgi8
mailto:houskova@zsstjicin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=k4Z0I_czW88
https://www.youtube.com/watch?v=AbYljya4_vE
https://www.centrumzdravibrno.cz/clanky-a-videa/biorytmy-organove-hodiny/
https://www.idnes.cz/onadnes/jak-dobre-znate-lidske-telo.Q200608_110702_ona_job
https://www.idnes.cz/onadnes/jak-dobre-znate-lidske-telo.Q200608_110702_ona_job


ZÁPIS: 
Zdraví – největší bohatství člověka 

 

Zdraví – jedna z nejcennějších hodnot člověka 

  = stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody 

   - každý člověk by si měl své zdraví chránit 

 

Biorytmy – relativně ustálené rytmy, ve kterých probíhají životní funkce (kolísání funkcí 

organismu) 

 

Civilizační choroby – způsobené nedostatečným pohybem, nevhodnou stravou a 

duševním přetěžováním 

- např. onemocnění srdce a cév, nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění dých. cest 

 

Základní význam má prevence – předcházení chorobám 

 

Léčba   tradiční medicínou  

    alternativními metodami (léčitelstvím) 

 

Vlivy na zdraví: psychika, pozitivní myšlení, životní prostření, … 

 

 

 

 Úkol pro sebe sama: 

 

Z uvedených faktorů ovlivňujících naše zdraví vyber a podtrhni pět, které považuješ za 

nejdůležitější: 

 
místo a prostředí, kde žijeme  vzdělání  rodinné vztahy 

genetické dědictví    peníze   zdravotní péče 

životní styl     pohlaví  zdravá výživa 

 

   

 


