
PŘÍRODOPIS  8.B 

Úkoly pro týden:  4.-15. 1. 2021 

Termín odevzdání zadaných úkolů: žáci, kteří se neúčastní online výuky, odevzdávají veškeré materiály 

do  15. 1. 2021 (zasílat na  rychla.buttulka@gmail.com). 

 

ÚKOLY  pro žáky, kteří se neúčastní  on-line hodin:  

1. Vyplň přiložený TEST 2 (SVALOVÁ SOUSTAVA) + ofocený zasílej na rychla.buttulka@gmail.com.  
2. Prostuduj v učebnici str. 52 - 56 (DÝCHACÍ SOUSTAVA) 

3. Doplň zápis do sešitu. Zápis je přiložen na konci tohoto sdělení. 

4. Doplň v pracovním sešitě str. 28 – 29 (ofotit + poslat na rychla.buttulka@gmail.com). 

5. Upozorňuji na možnost připojit se k akci SČÍTÁME PTÁKY NA KRMÍTKU (8.-10. 1. 2021). Veškeré 

instrukce potřebné k účasti v projektu naleznete na webu: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe 

 

ÚKOLY  pro žáky, kteří se účastní on-line hodin: 

1. Vyplň přiložený TEST 2 (SVALOVÁ SOUSTAVA) + ofocený test pošli na 

rychla.buttulka@gmail.com nejpozději do 15. 1. 2021.   
2. Prostuduj v učebnici str. 52 - 56 (DÝCHACÍ SOUSTAVA) 

3. Doplň zápis do sešitu. Zápis máte přiložen na konci tohoto sdělení. 

4. Doplň v pracovním sešitě str. 28 – 29. Nic neposílat, kontrola proběhne na online hodině 14. ledna. 

5. Upozorňuji na možnost připojit se k akci SČÍTÁME PTÁKY NA KRMÍTKU (8. -10. 1. 2021). Veškeré 

instrukce potřebné k účasti v projektu naleznete na webu: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe 

 

 

Naše první on-line hodina proběhne dle rozvrhu až ve čtvrtek (14. 1. 2021).  

Pozor!!! upozorňuji na  změnu připojovacího kódu. Platnost starého již vypršela. Nový 

naleznete na vašich kontaktních emailech. Informace ohledně přírodopisu nově naleznete i na 

stránkách školy. 

 

 

Přeji krásné dny 

Rychlá Barbora 
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JMÉNO:________________________                   TŘÍDA______ 

PÍSEMNÁ PRÁCE-SVALOVÁ SOUSTAVA  

Do obrázku doplň:   

1) Kost, svalové bříško, cévy, svalové vlákno, svalová tkáň, povázka, šlacha 

 
 
 
 
 
 

2) Kruhový sval oční, zdvihač hlavy, žvýkací sval, kruhový sval ústní, sval čelní, spánkový sval 
 
 
 
 

 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Prsní sval, deltový sval, biceps, přímý sval břišní, přední pilovitý sval, mezižeberní sval, 

čtyřhlavý sval stehenní, krejčovský sval 

 
4) Široký sval zádový, trapéz, triceps, hýžďový sval, trojhlavý sval lýtkový, Achillova šlacha, 

dvojhlavý sval stehenní 

 
 



5) V těle člověka je svalů    a)200  

b) 600  

c)  800 

 c) 460 

6) Který sval je v lidském těle největší?      a) čtyřhlavý stehenní  

b)deltový 

c)  velký sval hýžďový  

d) krejčovský 

7) Jak se jmenuje sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní?         a) trapézový sval  

b) bránice 

c) přímé svaly břišní 

d) hranice  

8) Svaly získávají energii z                a) glukózy  

b) krve  

c) kyseliny mléčné 

 d) mízy 

9) Svaly jsou připevněny ke kostem             a) povázkami 

b) šlachami 

c) nervy 

d) žlázami 

10) Svalovou tkáň rozdělujeme na   a) hladkou, příčně pruhovanou a srdeční 

b) hladkou, kosterní, příčně pruhovanou 

c) hladkou, příčně pruhovanou a orgánovou 

d) příčně pruhovanou a srdeční 

11) Po sportování občas cítím bolest  svalů, proč?_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 


