
Přírodopis 8.r. 

28.4. 

Dobrý den, minulý týden jste se naučili, že se rozlišuje 5 základních smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a hmat), které nám 

umožňují získávat informace z našeho okolí.   

Už víte, že základním orgánem zraku je oko a znáte některé jeho části. Dnes budeme ve stavbě oka pokračovat, 

doplníme si  stavbu a funkci oka. 

 

Pokuste se dopovědět na tyto otázky (nepište do sešitu): 

1.Čím je chráněno oko: 

2.Jak se nazývá vnější vrstva oka: 

3.Co je rohovka: 

4.Co je zornice a jak mění svůj tvar: 

5.Jak se nazývá vnitřní vrstva oční koule: 

6.Co je slepá skvrna: 

7.Co je žlutá skvrna: 

8.Co jsou tyčinky a čípky: 

9. Jak se nazývá rosolovitá hmota, která vyplňuje vnitřní prostor oka: 

Pokud již znáte odpovědi, podívejte se na výukové video o lidském oku. Lépe si tak představíte, jak lidské oko vypadá 

a funguje.  

Vyhledejte si odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg 

 

 

Stavba oka: 

 



 

Už víte, že při průchodu světla okem se na sítnici vytváří obraz, který je zmenšený a obrácený. Správný vjem  

se vytváří až v mozku v centru zraku. 

 

Oční čočka mění svůj tvar, jedná se o akomodaci čočky. 

 Díváme-li se do dálky, čočka se zplošťuje, díváme-li se nablízko, čočka se vyklenuje.  

 

 

Oční vady - mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost a dalekozrakost. 

Krátkozrakost – člověk vidí dobře nablízko a špatně do dálky. Obraz vzdálených předmětů se vytváří už před sítnicí. 

Dalekozrakost – člověk vidí dobře do dálky a špatně nablízko. Obraz blízkých předmětů se promítá až za sítnicí. 

 

 

 

Zrakové klamy – znamená to, že oko snímá nějaký obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je opravdu 

zobrazen.  

Vyhledejte si odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=LZFXZG0gzIM 

 

 

 

 



ZÁPIS: 

Stavba a funkce oka: 

Oko je uloženo v ………………………… . Je chráněno:……………………………………………………………………………………………. . 

Vnější vrstva oka, která udržuje jeho tvar je:………………………….. . V přední části přechází v průhlednou …………………….. . 

Prokrvená část oka se jmenuje ………………………………….. . Část oka, která obsahuje pigment je …………………………….. . 

Kruhový otvor uprostřed tvoří ………………………………… . 

Vnitřní vrstvu oční koule tvoří ………………………………., na povrchu se světločivnými buňkami - ………………………………. a 

……………………………….. . Vnitřní prostor oka vyplňuje rosolovitá hmota ………………………. . 

 

Čočka má schopnost akomodace – změny tvaru. 

Mezi oční vady patří krátkozrakost (vysvětlete):……………………………………………………………………………………………………….. 

a dalekozrakost (vysvětlete):…………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 


