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Anotace
Různorodou prácí s textem, popisem obrázku upevňujeme učivo z kapitoly SMYSLOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA
Očekávaný výstup
Procvičení a utřídění znalostí z kapitoly SMYSLOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA
Druh učebního materiálu
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SMYSLOVÁ SOUSTAVA
Vyjmenuj všech 5 smyslů člověka:

Popiš stavbu oka:
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        http://www.clker.com/clipart-28708.html

Odpověz správně na otázky:

	Dutina v lebce, v niž je uloženo zrakové ústrojí se nazývá:


	zornička                  b) očnice                       c) hlemýžď


	Mezi přídatný orgán oka nepatří:


	řasy                        b) tyčinky                     c) slzní žláza


	Chuťové pohárky pro vnímání hořkosti se nachází:


	na špičce jazyka    b) v zadní části jazyka    c) po stranách jazyka


	Kostěný hlemýžď se nachází ve:


	vnějším uchu         b) vnitřním uchu            c) středním uchu


	Schopnost oční čočky zaostřit objekt se nazývá:


	lokomoce                 b) supinace                        c) akomodace 


Doplň správně chybějící místa v textu:

Eustachova trubice spojuje střední ucho a ………………..
Barevná přední část oka obsahující pigment se nazývá………………….
Místo nejostřejšího vidění označujeme jako……………………….
Barevné vidění zajišťují oční buňky zvané …………………….
Uvnitř hlemýždě je tekutina zvaná ……………………….

Pravda nebo lež?
a) Pohyby oka všemi směry umožňuje 6 okohybných svalů.
b) Vlastní sluchový receptor nazýváme Cortiho orgán.
c) Sluchové kůstky ve středním uchu jsou kladívko, bubínek a kovadlinka.
d) Čidlo polohy je uloženo ve dvou blanitých váčcích vnitřního ucha.
e) Jestliže se obrázek předmětu tvoří před sítnicí, jedná se o oční vadu zvanou   dalekozrakost.
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SMYSLOVÁ SOUSTAVA - ŘEŠENÍ
1. Vyjmenuj všech 5 smyslů člověka:    hmat, zrak, sluch, chuť, čich
      2. Popiš stavbu oka:                                                                
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 Zprava dolů:   bělima, rohovka, čočka sklivec   Vlevo: zrakový nerv   
  3. Odpověz správně na otázky:
1. Dutina v lebce, v niž je uloženo zrakové ústrojí se nazývá:

	zornička                  b) očnice                       c) hlemýžď


2. Mezi přídatný orgán oka nepatří:

	řasy                        b) tyčinky                     c) slzní žláza


     3. Chuťové pohárky pro vnímání hořkosti se nachází:

	na špičce jazyka    b) v zadní části jazyka    c) po stranách jazyka


4. Kostěný hlemýžď se nachází ve:

	vnějším uchu         b) vnitřním uchu            c) středním uchu



5. Schopnost oční čočky zaostřit objekt se nazývá:

	lokomoce                 b) supinace                        c) akomodace 


4. Doplň správně chybějící místa v textu:

Eustachova trubice spojuje střední ucho a nosohltan .
Barevná přední část oka obsahující pigment se nazývá duhovka.
Místo nejostřejšího vidění označujeme jako žlutou skvrnu.
Barevné vidění zajišťují oční buňky zvané čípky.
Uvnitř hlemýždě je tekutina zvaná endolymafa.

5. Pravda nebo lež?
a) Pohyby oka všemi směry umožňuje 6 okohybných svalů. PRAVDA
b) Vlastní sluchový receptor nazýváme Cortiho orgán. PRAVDA
c) Sluchové kůstky ve středním uchu jsou kladívko, bubínek a kovadlinka.LEŽ
d) Čidlo polohy je uloženo ve dvou blanitých váčcích vnitřního ucha. PRAVDA
e) Jestliže se obrázek předmětu tvoří před sítnicí, jedná se o oční vadu zvanou  dalekozrakost. LEŽ








