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Př 8. ročník 

V rámci opakování učiva písemně odpovězte na otázky z učenice na straně 55/ 1 až 7 a 

pošlete odpovědi na adresu patkova@zs-kdyne.cz.  

Dále budete pokračovat soustavou nervovou.  

Nervová soustava je ze všech tělních soustav nejsložitější, a proto si pozorně přečtěte text 

v učebnici na str. 55 – 59, prohlédněte si obrázky a doplňte předpřipravené poznámky, které si 

i s doplněnými pojmy přepište do sešitu. Pokud máte možnost, poznámky si můžete 

vytisknout a vlepit do sešitu. 
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Doplňte místo hvězdiček správné pojmy, přepište poznámky a překreslete obrázky do sešitu: 

(Pokud máte možnost, můžete si poznámky a obrázky vytisknout, doplnit a vlepit do sešitu). 

Nervová soustava 

FUNKCE: 

- řídí činnost všech orgánů  

- prostřednictvím smyslových orgánů přijímá informace z okolí a reaguje na ně 

STAVBA: 

CNS (centrální = ústřední  nervová soustava):*………………. a *………………… 

 obvodové nervy – spojení CNS se všemi orgány 

- základní stavební a funkční jednotka je nervová buňka = *…………………… 

Popiš obrázek (uč. str. 56): 

 

 

- neurony se svými výběžky propojují v složité nervové dráhy, po nich se šíří vzruchy  

- SYNAPSE (zápoj) – propojení 2 neuronů 

- *…………………..  = odpověď organismu na podněty z okolí 

1) *………………….. = vrozené 

2) PODMÍNĚNÉ = naučené, vytvářejí se pouze dočasně, opakováním se posilují, při opaku 

vyhasínají, popsal je ruský fyziolog I. P. *………….. 

 

 



 

MOZEK 

- má 5 základních částí 

Prodloužená mícha - řídí dýchání a krevní oběh 

*………………… - řídí rovnováhu těla a přesnost pohybů  

Střední mozek - řídí pohyby očí 

Mezimozek - řídí hormonální žlázy, udržuje stálé prostředí v těle (stálá teplota…). 

*……………………. - největší část mozku, těla nervových buněk jsou na povrchu 

(šedá kůra). Přijímá informace ze smyslových orgánů (zrak, sluch, chuť, 

hmat…). Ukládá informace do center paměti. Vyhodnocuje informace pomocí 

    myšlení. Řídí činnost příčně pruhovaných svalů. 

 

Popiš obrázek mozku uč. str. 58: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÍCHA 

- nervová trubice 

- chráněna páteří, prochází otvory v obratlích (od prodloužené míchy k 2. bedernímu obratli) 

- vychází z ní *………. párů míšních nervů 

- na povrchu - bílá hmota (vlákna neuronů) 

- uvnitř - *…………….. hmota (těla neuronů) – má tvar písmene H 

 

Popište míchu na příčném řezu  - uč. str. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemusíte opisovat, jen si to přečtěte: 

PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY 

Dětská mozková obrna - těžké poškození mozku (většinou ještě před narozením), poruchy 

chůze, ochrnutí končetin 

Otřes mozku - silný úder může vyvolat nevolnost a bezvědomí, hrozí nebezpečný otok 

mozku 

Mozková mrtvice - prasknutí cévy v mozku a vylití krve do nervové tkáně 

Zánět mozku- může být vyvolán virem (například encefalitida přenášená klíšťaty) nebo 

bakteriemi (například meningitida) 

Epilepsie - opakované záchvaty, při kterých člověk ztrácí vědomí a tělem zmítají křeče 

Schizofrenie -  těžší psychická porucha, projevuje se narušeným myšlením, neobvyklým 

prožíváním emocí a neschopností udržovat normální společenské vztahy. Postižený člověk 

může trpět různými bludy (například si myslí, že mluví s mimozemšťany). 

Fóbie -  neopodstatněný panický strach z různých běžných věcí nebo jevů, například z 

pavouků (arachnofobie), uzavřených místností (klaustrofobie), otevřených prostor na 

veřejnosti (agorafobie), ohně, výšek, špíny ap. Projevuje se panickými záchvaty, které nejdou 

ovlivnit vůlí. 


