
Přírodopis 8. ročník 

            učivo na období od 13. 4. – 17. 4. 2020 

Milí žáci, 

zdravím vás a věřím, že jste všichni v pořádku – zdraví.  

Minulé učivo bylo zaměřené na charakteristiku dýchací soustavy, její rozdělení a na informace o horních 

cestách dýchacích. V tuto chvíli už víme, že: 

 dýchaci soustava /DS/ zajišťuje přísun kyslíku a výdej oxidu uhličitého, 

 DS se dělí na dýchací cesty /DC/a plíce, 

 DC dělíme na horní a dolní 

 mezi horní DC patří dutina nosní, nosohltan a část hltanu, 

 mezi dolní DC patří hrtan, průdušnice, průdušky, průdušinky. 

Tento týden se zaměříme na: 

 opakování předešlého učiva, 

 anatomii plic, 

 proces dýchání, 

 dechovou frekvenci, 

 péči o dýchací soustavu, 

 nemoci dýchací soustavy. 

Pracujte podle následujících pokynů: 

1. Zvolte si jednu ze dvou možností…nebo obě? 

a) vypracujte písemně do sešitu z druhé strany následující cvičení – opakování, ANO/NE.  

Pište pouze čísla tvrzení a odpověď. 

 tvrzení ano ne 

1. Hlavní funkcí dýchací soustavy je přísun oxidu uhličitého a výdej kyslíku.   

2. Dýchací soustava se skládá z dolních, středních, dolních dýchacích ces a plic.   

3. Dýchací cesty vedou vzduch do plic, jater a zpět.   

4. Dýchací cesty jsou vystlány řasinkovým epitelem.   

5. V dutině nosní se vdechovaný vzduch zvlhčuje a ohřívá.   

6. V dutině nosní se nachází chuťové buňky.   

7. Hltanem prochází vzduch i potrava.   

8. Štítná chrupavka umožňuje tvorbu hlasu.   

9. Hrtanová příklopka při polykání uzavírá hrtan a zabraňuje vniknutí sousta do 

plic 

  

10. Průdušnice se větví na tři průdušky, které vstupují do plic.   

nebo 

b) testík: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/dychani.htm a výsledek si zapište 

2. Na následujících snímcích si prohlédněte: 

 jak pracuje hrtanová příklopka: https://www.shutterstock.com/cs/video/clip-4636349-

simulation-steps-swallowing-process-text 

 jak pracují hlasivky – 3 minuta snímku: 

https://www.youtube.com/watch?v=2N5q85G3ydk&list=PLf8gm8qhdQV6Xq2ATIqKGxrxlbQ

UPdW2H¨ 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/dychani.htm
https://www.shutterstock.com/cs/video/clip-4636349-simulation-steps-swallowing-process-text
https://www.shutterstock.com/cs/video/clip-4636349-simulation-steps-swallowing-process-text
https://www.youtube.com/watch?v=2N5q85G3ydk&list=PLf8gm8qhdQV6Xq2ATIqKGxrxlbQUPdW2H
https://www.youtube.com/watch?v=2N5q85G3ydk&list=PLf8gm8qhdQV6Xq2ATIqKGxrxlbQUPdW2H


 jak to vypadá, když někdo zpívá: 

https://www.youtube.com/watch?v=y05yGLkrOko&list=PLf8gm8qhdQV6Xq2ATIqKGxrxlbQUPdW2H&in

dex=3 

 

3. nové učivo – plíce. Přečti si zajímavosti o plicích… 

• Objem plic dospělého člověka je asi 5 – 6 litrů. 

• V plicích se nachází cca 700 milionů plicních sklípků, ve kterých dochází k výměně plynů (kyslíku 

a kysličníku uhličitého) do krve a zpět. 

• Průměrná velikost jednoho plicního sklípku (alveoly) je asi 0,03 mm. 

• Kdybychom naskládali plicní sklípky vedle sebe, vznikla by plocha 80 metrů čtverečních (cca 1 

tenisový kurt). 

• Rychlost vzduchu při běžném dýchání je 20 m/s (70 km/hodinu), při hlubším vdechu až 36 m/s 

(130 km/hod). Při kašli a kýchání je rychlost proudění vzduchu až 85 m/s (300 km/hod), což je síla 

cyklónu. 

• Objem vdechovaného vzduchu při běžném dýchání je 0,5 litru, při usilovném nasátí je to 2,5 litru. 

• Člověk za den spotřebuje asi 10 000 litrů vzduchu. 

 

4. podívej se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=_VRZWbg0Mro 

 

 

 

Poplicnice – vazivová 

blána, která kryje plíce Levá plíce má 2 

laloky, kvůli 

srdci 

Pravá plíce – má 3 

segmenty, kterým 

se říká laloky 

aorta - srdečnice 

https://www.youtube.com/watch?v=y05yGLkrOko&list=PLf8gm8qhdQV6Xq2ATIqKGxrxlbQUPdW2H&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=y05yGLkrOko&list=PLf8gm8qhdQV6Xq2ATIqKGxrxlbQUPdW2H&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_VRZWbg0Mro


5. Otevřete si učebnici  - učivo na str. 53 - 56 a prostudujte si text, prohlédni si obrázky a schéma 

dýchání – podívejte se na proces dýchání:  

 video – dýchání: https://www.youtube.com/watch?v=kacMYexDgHg&t=7s 

6. Do sešitu si zapište následující: 

Plíce, dýchání, péče o dýchací soustavu, nemoci dýchacích cest 

viz.uč.str. 53 – 56 

Příští týden butete psát opakovací test na dýchací soustavu. Pro přípravu využijte výuková 

videa a učebnici. Nyní mi nic neposílejte, nefoťte, nastudujte dých.soustavu.                    

Šárka Vojčáková 

… a něco navíc  Kdybyste chtěli a měli tvořivou náladu… 

 Změř si svoji kapacitu plic 

Z plic nikdy nevydechneme všechen vzduch, ale můžeme změřit, jakou mají vitální kapacitu (tedy 

maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po největším možném nádechu). Ta se u lékaře měří 

pomocí spirometru. My si spolu takový jednoduchý spirometr vyrobíme. 

 

Nejprve vezmeme plastový kanystr a vytvoříme si stupnici pro odečítání hodnot tak, že z odměrného válce 

nalijeme do kanystru 200 ml vody a v místě, kam dosáhne hladina, uděláme lihovým fixem rysku. Tak 

postupujeme, dokud nedosáhneme hodnoty cca 5 litrů. Pro větší přehlednost vyznačujeme celé litry silnější 

čárou a doplněním příslušné číslice. Pokud chceme stupnici jemnější, můžeme zvolit "krok" 100 ml, ale to 

může být již nepřehledné (záleží na zvolené nádobě). Kanystr zcela naplníme vodou a zašroubujeme uzávěr. 

Poté jej obrátíme dnem vzhůru a vložíme do velké nádoby s vodou tak, aby byla část s uzávěrem ponořena. 

Odšroubujeme uzávěr a zasuneme do kanystru hadičku (viz foto).  

 

Samotné měření probíhá tak, že si zapíšeme hodnotu, kam nyní dosahuje v kanystru voda. Druhý konec 

hadičky podáme osobě, u které budeme provádět měření. Ta se několikrát zhluboka nadechne a vydechne, 

potom provede hluboký nádech a ze všech sil vydechne do hadičky. Přitom si drží nos, aby tudy neunikal 

vzduch. Sledujeme, kde se v kanystru zastaví hladina vody, a odečteme na stupnici druhou hodnotu. 

Rozdílem těchto hodnot získáme objem vydechnutého vzduchu. 

 Vyrábíme model plic 

Z plastové lahve odřízneme dno. Na každé brčko přiděláme 

izolepou nafukovací balonek (představují plíce), nesmí nám 

okolo pronikat do balonku vzduch. Do šroubovacího víčka 

uděláme dva otvory (vhodné je použít nebozez nebo si vedoucí 

může připravit do víček dopředu otvory například za použití 

nažhaveného hřebíku) tak, aby jimi prošla brčka, která 

zafixujeme silikonovým lepidlem, tavnou pistolí nebo 

modelínou. Celou konstrukci vložíme do lahve a víčko 

zašroubujeme. Z třetího balonku odstřihneme zúženou část 

a navlékneme jej na spodní část lahve. Balonek, který bude představovat bránici, je nutné také zafixovat. 

 

Teď jsme si vytvořili model. Pokud zatáhneme za balonek ve spodní části, nafouknou se balonky, které nám 

teď představují plíce. Proč? Plíce jsou uložené v dutině hrudní, pokud se bránice (která patří mezi dýchací 

svaly) vtáhne do dutiny břišní, zvětší se objem dutiny hrudní a díky vzniklému podtlaku proudí vzduch do 

plic. Plíce se nafukují. Povolíme-li spodní balonek, objem v lahvi (tedy i v dutině hrudní) se sníží a vzduch 

je vytlačen z plic ven.  

Zde se podívej na postup i s obrázky: http://www.kliceni.cz/final/download/03_starsi/32_priroda/P29.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=kacMYexDgHg&t=7s
http://www.kliceni.cz/final/download/03_starsi/32_priroda/P29.pdf


zdroj: 

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz Heslo: ucimesedoma 

https://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/?print=818 

https://www.forbio.cz/vysetreni/vysetreni-plic.htm 

https://zs-tgm-prirodopis-87.webnode.cz/dychaci-soustava/ 

https://zstecovice.cz/vykricnik-2/ 

 

 


