
Přírodopis 8.r. 

7.4. 

Dobrý den, doplníme si poslední informace o nervové soustavě.  

 

Vysvětlíme si pojem: 

Autonomní nervová soustava (vegetativní nervová soustava). 

Tato soustava udržuje optimální vnitřní podmínky organismu (homeostázu) a funguje bez vědomé činnosti jedince. 

Udržuje dýchací a srdeční frekvenci, vykonává proces trávení, pocení ad. 

Dělí se na 2 části – sympatikus a parasympatikus. 

Sympatikus - je zodpovědný za okamžité reakce organismu na hrozící nebezpečí. 

-zvyšuje srdeční frekvenci 

-rozšiřuje průdušinky 

-rozšiřuje zornice 

 -tlumí proces trávení 

Parasympatikus- zajišťuje činnost organismu v klidu a bezpečí. 

-stahuje průdušinky 

-způsobuje zúžení zornic 

 -podporuje proces trávení 

Sympatikus a parasympatikus většinou fungují protichůdně. 

 

Procvičte si: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2018 

 

 Nyní vypracujete test o nervové soustavě.  Vyplňte jej, prosím a odešlete podle pokynů na konci testu. 

 

Test – Nervová soustava 

Zaznačte správnou odpověď. 

1.Nervová buňka se nazývá: 

a) nefron 

b) neuron 

2.Synapse je: 

a) dlouhý výběžek nervové buňky 

b) spojení dvou nervových buněk 

c) krátký výběžek nervové buňky 

3. Nepodmíněný reflex je: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2018


a) naučený reflex 

b) vrozený reflex 

4. Největší částí mozku je : 

a) střední mozek 

b) koncový mozek 

c) mezimozek 

5. Centra nepodmíněných reflexů (např. kašlání, kýchaní) se nachází: 

a) v prodloužené míše 

b) v mozečku 

c) v mozkové kůře 

6. Nervy pro pohybovou souhru očí, hlavy a celého těla vycházejí: 

a) z koncového mozku 

b) ze středního mozku 

c) z mozečku 

7. Které centrum se nachází v týlním laloku mozkové kůry: 

a) myšlení 

b) sluchu 

c) zraku 

8.Ve kterém laloku mozkové kůry je centrum myšlení: 

a) temenním 

b) čelním 

c) spánkovém 

9. Na povrchu míchy je: 

a) bílý obal 

b) šedá hmota 

10.Ruský lékař a fyziolog I.P.Pavlov se zabýval: 

a) nepodmíněnými reflexy  

b) podmíněnými reflexy  

Z učebnice na str.51 zjistěte: 

1.Jak se nazývá přístroj, který zkoumá činnost mozku: 

2.Které 2 celky řídí nervová soustava: 

Vypracovaný test ofoťte a pošlete na e-mail urdova.j@centrum.cz do 9.4. ke kontrole.  Máte-li potíže s odesláním, 

napište mi a domluvíme se na jiném způsobu kontroly. Děkuji. 

 

mailto:urdova.j@centrum.cz


Nové učivo: Hygiena duševní činnosti 

V učebnici na str. 52 si přečtěte zásady zdravého způsobu života a hygienu duševní činnosti.  

 

Napište si do sešitu zkráceně zásady zdravého způsobu života, které jsou uvedeny v učebnici: 

 

Jak dlouho by měl trvat spánek ve vašem věku: 

 

 

 

 

 

  

 

 


