
Přírodopis 8. ročník 

                                     příprava na období 20. 4. – 24. 4. 2020 

téma: opakování dýchací soustavy, trávicí soustava 

Dobrý den, milí žáci,                                                                                                                        

tento týden se budeme věnovat jednak opakováním dýchací soustavy a jednak novému 

učivu, a to učivu o soustavě trávicí. Opět pracujte podle pokynů, to již ostatně víte. Budu vás postupně 

provázet jednotlivými částmi výuky – prostě tak, jak jsme zvyklí ve škole. Výuku jsem rozdělila na dvě 

části, protože ve škole bychom měli dvě hodiny výuky– možná je zapotřebí tuto informaci připomenout .   

Jdeme na to… 

1. Opakování dýchací soustavy: 

a) opakujeme /zvol si možnost/podle: 

- první možnost: učebnice, str. 52 - 56     

- druhá možnost: https://khanovaskola.cz/video/31/218/837-plice-a-dychaci-system 

- anebo: https://www.youtube.com/watch?v=aDnGTQ9Q8BM&t=27s     1. část 

                          https://www.youtube.com/watch?v=_VRZWbg0Mro    2.část         

                                                                                                                                                                

b) vyplňte test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhzhmiUjYgIBSraivERXdlCTcL5tEpY-

vNI0JR3bX3bAhPbw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

c) praktikum – laboratorní práce 

 přečtěte si zadání, 

 pracujte podle pokynů a údajů, které jsou v tabulce, 

 pouze tabulku překreslete do sešitu, nebo si vytiskněte – podle vašich možností, 

 vyfoťte, pošlete. 

Laboratorní práce č.2 – měření dechové frekvence – nádechy a výdechy za 1 min /dále jen DF/ 

 

Úkol: změř svou dechovou frekvenci, zapiš údaje do příslušných políček. Do závěru uveď, zda a proč se 

jednotlivé údaje měnily či zůstaly stejné. 

Pomůcky: stopky /mobil, hodinky/ nebo hodinky s vteřinovou ručičkou, psací potřeby, tabulka pro záznam 

údajů – viz. níže. 

Postup: změř svou DF /nádechy a výdechy = dech/ v klidu, v pohybu a následně opět v klidu a zapiš si 

údaje. Prohlédni si naměřené hodnoty a do závěru pod tabulkou vysvětli, zda se měnily. Pokud ano, tak 

proč, pokud ne, tak proč. 

Pozn. při měření počtu nádechů a výdechů počítej po dobu 10 sekund a vynásob 6 – získáš minutovou 

hodnotu.  

Tabulka: 

popis činnosti, neměň pořadí hodnota - měření po dobu 1 minuty  

1. měř v klidu, vsedě  

 

2. měř po minutovém pohybu /tanec, dřepy, 

kliky, cvičení, běh/ 

 

3. teď minutu odpočívej a nic neměř  

 

4. měř v klidu, vsedě  

 

Závěr: 

_______________________________________________________________________________________  
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2. nové učivo - Trávicí soustava 

 

a) otevřete si učebnici – prolistujte a 

prohlédněte si text a obrázky: str. 58 – 69 

Jistě jste si vzpomněli na pátou třídu, tam jste se o 

trávicí soustavě učili…tedy, doufám, že aspoň na 

něco jste si vzpomněli , no a také na sedmou 

třídu, kde jsme ve Vz probírali živiny. Učivo si 

rozdělíme na části, stejně tak, jako to bylo u 

soustavy předešlé… 

b) shléděte výukové video – pouze do /čas 

6:18/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EyVni7s_

eHY 

c) v učebnici na str. 58 – 60 jsou informace, o 

kterých paní učitelka hovořila. Vaším 

úkolem je: 

 prohlédnout si stavbu trávicí 

soustavy /TS/– obr.na str.58, 

 zopakovat si funkci TS a zaměřit se 

na dutinu ústní str. 59 – 60, 

 vytvořit stručný zápis do sešitu, 

podle následující osnovy: 

 nadpis 

 funkce 

 jak je TS řízena 

 dutina ústní: co se v ní děje 

 zuby: typy, počty, stavba zubu – nakresli a 

popiš, 

 jazyk: k čemu slouží 

 sliny: odkud se berou, co obsahují a k čemu slouží 

zápis vyfoť a pošli na: vojcakovas@skolazh.cz nebo messenger 

/Šárka Vojčáková/, stejně tak, jako vaši laboratorní práci do 24.4. 

náměty: 

 můžete procvičovat prostřednictvím ucebniceonline.cz  - 

přírodopis 8 /interaktivní + pracovní sešit/ 

 zajímavosti o TS https://www.zdravezazivani.cz/blog/detail-

zajimavosti-o-travici-soustave-20/ 

 nebo si vyzkoušíte testík?  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2014 

 hra: https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/travici-soustava-5802953 
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zdroje: 

https://www.gymberoun.cz/uploads/web_files/dud/dud2013/hubickovachocholova/dud3.html 

http://www.gymnzidlo.cz/wp-content/uploads/2015/11/LP4-Anal%C3%BDza-vlastn%C3%AD-

d%C3%BDchac%C3%AD-soustavy.pdf 

https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Jeden-z-nasich-smyslu---chut__s10010x9598.html 

 


