
Přírodopis 8. ročník 

výuka na období 18. 5. – 22 .5. 2020 

Milí žáci tentokrát se budeme věnovat smyslové 

soustavě. Zopakujeme si smysly, jejich čidla a 

orgány smyslových soustav. 

 

1. Vypracujte prac. list – v příloze 

2. Nové učivo: smyslová soustava, zrak, 

učebnice str. 85 - 87 

 

3. Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo 

4. Otevřete si učebnici na str. 85 – 87, pročtěte si text, prohlédněte obrázky, prostudujte zajímavosti. 

5. Zhlédněte snímek – Jak vidíme: https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg 

6. Do sešitu si zapište následující: 

 datum, nadpis - Smyslová soustava, zrak 

 smyslový orgán = čidlo, obsahují smyslové buňky = receptory, centrum vnímání smyslů je 

v mozkové kůře 

 zrak – 80% vnímání okolí 

 stavba oka: obrázek na str. 85 /nemusíte kreslit/ 

 pomocné oční orgány: …vypiš si je 

 nemoci zraku: … vypiš si 

7. Zajímavosti: 

TOP 5 Faktů o vašich očích: https://www.youtube.com/watch?v=XqPQanXENQs 

Písmo pro nevidomé: https://www.youtube.com/watch?v=PKZZ1KfboM8 

Život nevidomých - výlet: https://www.youtube.com/watch?v=afk2J2BBSPw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pracovní list 

Zápis mi posílat tentokrát nemusíte, 

pošlete ho až s příštím učivem. 

Pracovní list vyplňte – máte zde i 

variantu Word, kde můžete zapisovat a 

rovnou mi poslat ke kontrole. Jinak 

vyfoťte a pošlete na 

vojcakovas@skolazh.cz, a to do 22. 5. 

2020. 

Tentokrát preferuji e mail, lépe se 

mi to bude kontrolovat. Pokud není 

jiná možnost, tak messenger. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg
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Kožní soustava – pracovní list, opakování 

 

Vytvoř logicky správné dvojice, označ barevně: 

 

pokožka                                       vazivová tkáň pod pokožkou, pevnost a pružnost 

 

          podkožní vazivo                          kožní barvivo (množství pigmentu) 

 

          škára                                            svrchní vrstva kůže, z mnoha vrstev plochých buněk 

 

          melanin                                        obsahuje tukovou tkáň, určuje tvar a hmotnost těla 

 

Doplň správné pojmy. Tajenku tvoří pojem, který s kožní soustavou úzce souvisí. Vysvětli tento 

pojem.  

                                                                                                         T: 

                      

                            

                   

                    

                       

                   

                       

 

 

1) vlivem slunečního záření se v kůži vytváří ………………. D 

2) věda, která se zabývá otisky prstů 

3) kožní útvar, který vyrůstá z hlavy 

4) druhá vrstva kůže 

5) třetí vrstva kůže ……………………. vazivo 

6) jak se řekne anglicky kůže 

7) nejzávažnějším onemocněním kůže je 
 

TAJENKA __________________________________: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 

Napiš alespoň tři funkce kůže______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Popiš stavbu kůže: nabídka (pokožka, škára, podkožní vazivo, hmatové tělísko, vzpřimovač chlupu, vlasová 

cibulka, mazová žláza, potní žláza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylušti pojmy a vysvětli je: 

 

TPO ………………………………………………………………………………………………….. 

 

LAMENIN …………………………………………………………………………………………… 

 

HNETY ………………………………………………………………………………………………. 

 

ZOMAVÉ LÁŽZY …………………………………………………………………………………… 

 

Vyjmenuj deriváty kůže /útvary z kůže/ ____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Na * - co je mateřské znaménko? _________________________________________________________ 


