
Přírodopis 8. ročník  

období od 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

 

Dobrý den, žáci, 

většina z vás zadané úkoly plní. Ti, kteří na něco zapomněli, mi pošlou to, co jsem po vás 

chtěla. Pozorně si čtěte zadání, ať nedojde k nějakému omylu či nedopatření. Vaše práce 

hodnotím a komunikuji s vámi. 

Chtěla bych vám připomenout, že pokud mi posíláte do e-mailu výsledek vaší práce, uvádíte 

do předmětu např. přírodopis, občanská výchova a období, za které úkol je, např. 13.3. – 20.3. 

Do textu napíšete oslovení a co mi posíláte. Víte, že se můžete ptát, připomínkovat a radit. Na 

závěr napíšete pozdrav a podepíšete se. Ne všichni tak činíte…a ještě žádost: pokud e-

mailová adresa vypadá takto: Vila.Amalka.123@seznam.cz, opravdu nevím, kdo mi píše!!! 

Tento týden se zaměříme na opakování oběhového systému a na nové učivo – dýchací 

soustavu. 

Kluci a holky, pracujte podle pokynů: 

1. Vyplň test: https://www.survio.com/survey/d/Q4D8J3Y1G4M4O7C1G 

 

2. Podívej se na následující videa: 

➢ Anatomie dýchací soustavy: https://www.youtube.com/watch?v=tYTbbPSGIHk 

➢ Dýchací svaly: https://www.youtube.com/watch?v=tYTbbPSGIHk 

➢ Dolní cesty dýchací, plíce, dýchání: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nBPqSiLg5E&feature=emb_rel_err 

 

3. Prohlédni si stránky v učebnici: 52 – 56 

4. Pracuj s textem na str. 52 - 53 

5. Do sešitu si zapiš: 

Dýchací soustava 

Funkce: příjem kyslíku, výdej oxidu uhličitého 

Stavba:  

 

 

 

 

 

dýchací cesty: vedou vzduch do plic a zpět 

1. horní CD: dutina nosní, nosohltan, část hltanu, vystlány řasinkovým epitelem 

a) dutina nosní: vzduch se čistí, ohřívá, zvlhčuje. Čichové buňky – zachycují 

pachové vjemy, vnímání čichové centrum v mozku  
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b) nosohltan – část mezi dutinou nosní a hltanem 

c) část hltanu – prochází vzduch i potrava, rozdělení na jícen a hrtan 

2. dolní CD: hrtan, průdušnice, průdušky, průdušinky 

a) hrtan – trubice vyztužená chrupavkami a vazivem, součástí je štítná chrupavka na 

které se nachází štítná žláza. Na začátku – hrtanová příklopka – reguluje dýchání a 

příjem potravy, zabraňuje vniknutí sousta do plic. Hlasové ústrojí -hlasivkové vazy 

a svaly, tvorba hlasu při výdechu. 

b) průdušnice - trubice vyztužená chrupavkami, dělí se na 2 průdušky. 

c) průdušky – vstupují do plic /levá, pravá/, dělí se na průdušinky. 

d) průdušinky – na konci jsou plicní sklípky, kde se děje výměna dých. plynů. 

Test vyplňte do 10.4.2020. Zápis, který si podle předlohy vytvoříte, mi pošlete 

s následujícím učivem.  

Takže, tentokrát vyplníte test, podíváte se na videa a vytvoříte zápis, který tentokrát 

neposíláte – budu kontrolovat až za týden       

 

Dobrovolné procvičování: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz 

                                                    Heslo: ucimesedoma 
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