
Přírodopis 8.ročník 

31.3. 

Dobrý den,  milí žáci, ještě jednou připomínám, že všechny pracovní listy, zápisy, popř. testy z přírodopisu, zeměpisu 

a chemie musíte mít vypracované. Až se vrátíme zpátky do školy, budu je kontrolovat a hodnotit. 

Pokud nebudete něčemu rozumět, vždy následující týden posílám vypracovaný úkol ke kontrole. Můžete si zápis 

doplnit, popř. opravit.  

V případě dotazů a nejasností mne můžete kontaktovat přes email urdova.j@centrum.cz   

                                                                                                                                                                                  Jana Urdová 

 

Minulý týden jste se učili o stavbě mozku. Naše dnešní hodina se bude stále týkat učiva o nervové soustavě. 

 

Zkontrolujte si úkoly z minulého týdne: 

1.Napište 6 částí mozku: prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek, most 

2.Co je na povrchu mozku: mozková kůra 

3.Jak vypadá mozková kůra: skládá se ze záhybů, které zvětšují povrch mozku 

4.Co se stane, pokud je mozek déle než 5 minut bez přísunu kyslíku: mozková tkáň začne odumírat (proto je nutné 

zahájit oživování s umělým dýcháním) 

5.Co všechno mozek poškozuje: např.látky jako alkohol, drogy, ale také hluk a stres 

 

Přiřaď, co k sobě patří: 

 
Prodloužená mícha 

Jsou zde životně důležitá centra, která řídí činnost tělních soustav. Jsou zde centra 
nepodmíněných reflexů (např.polykání, kašlání). 

 
Mozeček 

Řídí udržování rovnováhy těla a přesnost pohybů.  

 
Střední mozek 

Vycházejí z něj nervy pro pohybovou souhru očí, hlavy a celého těla. Jsou zde centra pro 
rozlišení pohybujících se předmětů.  

 
Mezimozek 

Řídí a sjednocuje činnost všech vnitřních orgánů.  

 
Koncový mozek 

Jedná se o největší část mozku. Dělí se na pravou a levou polokouli.  

 
Most 

Spojuje prodlouženou míchu s ostatními částmi mozku. 
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Přečtěte si v učebnici str.51. Zjistěte napište si informace o mozkové kůře: 

Mozková kůra  se člení na mozkové laloky:  

V mozkové kůře jsou uložena centra: 

 

 

Mozková kůra se člení na mozkové laloky:            V mozkové kůře jsou důležitá centra: 

 

 

Stavbu mozku a míchy si procvičte na tomto odkaze: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2017 

Stavbu celé NS si procvičte na tomto odkaze: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2016 

 

 


