
 

 

INFORMACE K SAMOSTUDIU NA DNY: 18. 5. – 29. 5. 2020 

 

Př 8. ročník 

V rámci opakování učiva o nervové soustavě vypracujte následující úkoly A), B) a pošlete na 

adresu patkova@zs-kdyne.cz.  

A) Přiřaďte k pojmu významově shodné tvrzení: 

 - neopisujte celé, pošlete ve tvaru číslo – písmeno (1. c,….) 

1. Nervová soustava                             

2. Neuron                                              

3. Synapse                                             

4. Reflex                                                

5. Mozkomíšní mok                               

6. Mícha                                                 

7. Mozek a mícha                                  

a) místo propojení neuronů 

b) odpověď organismu na podněty 

c) řídí všechny orgány v těle 

d) nervová buňka 

e) prochází páteří 

f) chrání mozek před otřesy 

g) ústřední nervová soustava 

 

 

B) Vytvořte správné dvojice: 

- neopisujte celé, pošlete ve tvaru číslo – písmeno (1. d,….) 

1. Koncový mozek   a) centrum vrozených reflexů 

2. Mezimozek    b) pohybová souhra očí 

3. Střední mozek   c) ústředí rovnováhy 

4. Mozeček    d) myšlení a řeč 

5. Prodloužená mícha   e) řízení teploty, bdění a spánku 

 

   

   
   
   

   
   



 

Přečtěte si v učebnici na str. 60 – 61 text o žlázách s vnitřním vyměšováním (sekrecí). Opište 

si do sešitu poznámky: 

Soustava žláz s vnitřním vyměšováním 

- podílí se na řízení organismu 

- produkuje HORMONY 

• biologicky aktivní látky  

• vyměšování závisí na stavu vnitřního prostředí i nervové soustavy 

• jejich produkci nemůžeme ovlivnit vůlí 

• do míst potřeby se dostávají krví  

 

Na obrázku popište podle učenice na str. 60 uložení hlavních žláz s vnitřní sekrecí. 

Nápovědu, resp. seznam pojmů najdete vedle obrázku. Obrázek i s popisem si vlepte do 

sešitu. 

  Nápověda:  

podvěsek mozkový, štítná žláza, 

příštítná tělíska, nadledviny, 

slinivka břišní, vaječník, varle 



 

Za pomoci učebnice (str. 60 – 61) doplňte do tabulky k jednotlivým žlázám s vnitřní sekrecí 

funkci hormonů, které produkují. Vyplněnou tabulku si vlepte do sešitu. 

Žláza  Hormon  Význam, funkce 

podvěsek mozkový  různé   

štítná žláza tyroxin   

příštítná tělíska parathormon   

kůra nadledvin  různé   

dřeň nadledvin  adrenalin   

Langerhansovy 

ostrůvky ve slinivce 

břišní  

inzulin   

vaječníky  
progesteron, 

estrogen  
 

varlata  testosteron   

 

 


