
Učivo do matematiky 22.6.-26.6. 

 Uběhl nám další týden, a tak nyní naposledy v tomto školním roce zdravím všechny 

osmáky, kteří pracují na matematice.  

 Začněte kontrolou řešení úloh z minulého týdne, proveďte si opravu případně 

doplnění chybějícího příkladu. 
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Nyní přejděte do školního sešitu a proveďte si následující zápis: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Pro tento školní rok je to všechno. Závěrem chci velice pochválit všechny z vás, kteří jste 

zodpovědně plnili zadávané úkoly. Hlavně neztraťte školní sešit a PS, protože na začátku 9. ročníku 

budete všechno opakovat. Užijte si prázdniny a naberte síly do nového školního roku. Mějte se 

všichni moc pěkně. Zdraví Eva Skříčková 

 

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK – UČIVO OD 22.6.-26.6. 

  

Ahoj osmáci, 

zasílám poslední učivo v tomto školním roce. Zkontrolujte si úkol z PS, poté si 

zapište zápis do sešitu. 



SOUSTAVA SMYSLOVÁ (uč. str. 98-103) 

  



SM................OR............... (čidla) 

- zachycují informace o změnách vnějšího a vnitřního prostředí 

- jsou v nich uloženy buňky, které reagují na podráždění – r............................ 

-mezi základní smysly patří: č............, ch............., h............., s..............., 

z............... 

  

ČICH 

-nejstarší smyslové ústrojí 

-receptory uloženy v horní části dutiny nosní 

- centrum uloženo v čelním laloku koncovém mozku  

  

CHUŤ 

-hlavní orgán – j.................. 

-na něm uloženy chuťové pohárky (p.............) 

- chuťové vjemy: sl....................., sl..................., ky...................., 

ho.......................... 

-centrum chuti uloženo v přední části temenního laloku koncového mozku  

  

HMAT 

-vnímá podněty z vnějšího prostředí – tlak, chlad, teplo, bolest 

-receptory uloženy v pokožce celého těla 

-me........................– tlak, dotyk 

-te..........................– změna teploty 

-centrum uloženo v temenním laloku koncového mozku  



Úkol: Zjisti, kdo to byl LOUIS BRAILLE a vypiš si o něm 3 údaje do sešitu (napoví 

Ti zelený sloupec v učebnici) 

  

UCHO 

 -orgán s................ 

-složeno ze tří částí – v..........., s.............., v................. 

  

1.VNĚJŠÍ UCHO 

-tvořeno bo..............., vn........... zv............. a bu................... 

  

2.STŘEDNÍ UCHO 

-tvořeno třemi sluchovými kůstkami – kl..........., ko..........., tř................(všechny 

spojené kloubem) a Eustachovou trubicí – ta vyrovnává tlak mezi uchem a 

vnějším prostředím 

  

3.VNITŘNÍ UCHO 

-tvoří ho bl......... hl............, který je vyplněn tekutinou a rovnovážné ústrojí – 

vnímá polohu a pohyb těla a hlavy 

-ve stěně hlemýždě se nachází sluchové buňky s brvami 

VZNIK ZVUKU: 

-podnět – zvukové vlny, ty jsou zachycené ušním boltcem, vedou do 

zvukovodu a rozkmitají bubínek 

-bubínek vede dále zvukové vlny na kladívko a zbylými kůstkami do vnitřního 

ucha, kde sluchové buňky zakončené vlásky zaznamenají vibrace, ty jsou 

sluchovým nervem vedeny do spánkového laloku  

  

ONEMOCNĚNÍ: 



Z.........S............ U.............. - infekční zánět středoušní dutiny 

Z.............-kolem člověka se vše točí bez příčiny, pocit na zvracení ( způsobeno 

úrazem, virovým onemocněním) 

NEDOSLÝCHAVOST 

ÚPLNÁ HLUCHOTA  

  

OKO 

-orgán z......................... 

-uloženo v oč........... 

-chráněno nadočnicovým obloukem s obočím a víčky s řasami 

-sl.......... žl....... zvlhčují oko, zbavují ho nečistot 

-ok.................... sv.................. pohybují oční koulí 

-tvořeno třemi vrstvami  

  

1.vrstva – vn........... 

-BĚ..................– vazivová blána, udržuje tvar oka, chrání vnitřní části 

-upínají se na ni okohybné svaly 

-v přední části přechází v průhlednou RO............ 

  

2. vrstva – st............... 

-CÉ..............– vyživuje jednotlivé části oka, bohatě prokrvená, přechází v 

barevnou DU...............– její barva závisí na množství pigmentu 

-uprostřed je ZO................. – mění velikost podle množství dopadajícího světla 

do oka 



-na zornici je umístěna průhledná ČO............., která je zavěšena na ŘA............. 

TĚ........... 

AK................. – změna tvaru čočky  

-vnímání vzdáleného předmětu – čočka se zúží  

-vnímání blízkého předmětu – čočka se roztáhne  

  

3. vrstva – vn.................... 

-SÍ.............. – obsahuje fo................. (světločivné buňky) – TY...............  a 

ČÍ............. 

-ty............... – umožňují černobílé vidění 

-čí..............– umožňují barevné vidění 

-žl............ sk............... – místo nejostřejšího vidění – místo v sítnici, kde je 

nahromaděno nejvíce fotoreceptorů 

-sl........... sk............... – místo, kde z oka vystupuje zrakový nerv, v tomto místě 

nejsou žádné fotoreceptory 

-SK................. – průhledná rosolovitá hmota  

  

  

ONEMOCNĚNÍ ZRAKU (vady zraku): 

KRÁTKOZRAKOST 

-člověk vidí vzdálené předměty rozmazaně 

-obraz vzniká před sítnicí 

-vada se upravuje brýlemi s rozptylkami 

DALEKOZRAKOST 

-člověk vidí blízké předměty rozmazaně 



-obraz vzniká za sítnicí 

-vada se upravuje brýlemi se spojkami 

ZÁNĚT SPOJIVEK – způsobeno např. prašným prostředím 

ŠILHAVOST – špatná koordinace okohybných svalů 

BARVOSLEPOST – vrozená vada způsobená špatnou činností čípků, člověk není 

schopen rozlišit některé barvy (červenou a zelenou) 

ŠEROSLEPOST – špatná činnost tyčinek, člověk špatně vidí za šera 

SLEPOTA – vrozená, po úrazu, po nemoci 

  

To je pro tento rok vše, chválím všechny, kteří poctivě a pečlivě pracovali. 

 Milí žáci, mějte se pěkně, přeji vám hezké prázdniny☺ 

  

Krásné dny  

                                     Marcela Macečková 

 

ČJ 

Dobrý den, 

zdravím vás už naposledy. V příštím týdnu si projděte látku, kterou jsme probírali. Zkontroluj 

si, zda máš veškeré učivo dopsané. Zopakuj si hlavně druhy vedlejších vět, větné poměry 

mezi větami hlavními a větné členy. Neztrať sešit, pracovní sešit ani učebnici. V září se k 

probranému učivu ještě vrátíme. Chtěla bych poděkovat těm, kteří mi pravidelně posílali 

vypracované úkoly i se zapojili do on-line hodin. Těším se na vás ve čtvrtek. 

Hezké dny,  

Šárka Kašíková 

 

AJ 

Dobrý den, 



zdravím vás všechny už naposledy. V příštím týdnu si projděte látku, kterou jsme probírali. 

Zkontroluj si, zda máš všechno zadané učivo dopsané. Zopakuj si zejména nepravidelná 

slovesa i slovíčka. Neztrať sešit, pracovní sešit ani učebnici. V září budeme veškeré probrané 

učivo opakovat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pravidelně posílali zadané úkoly i se 

zapojili do on-line hodin. Těším se na vás ve čtvrtek. 

Hezké dny. 

Šárka Kašíková 

 


