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Milý osmáci, je před námi poslední část smyslových orgánů a tím je sluch. Nejprve si pojďme zopakovat 

předcházející učivo.  

 

I.  OPAKOVÁNÍ (ústně) 

V dutině ústní najdeme chuťové pohárky. Díky nim rozeznáváme následující chutě: ……... Hmatová tělíska 

jsou rozmístěna po těle rovnoměrně/nerovnoměrně (vyber). Čichové buňky jsou koncentrovány v dutině 

………….. Oko upínají okohybné ……… . Bělima je ………… barvy a dává tvar oka, rosolovitá hmota uvnitř oka 

se nazývá ……….., cévnatka je protkány ……….. (proto daný název). K světločivým buňkám patří tyčinky, 

umožňující …………… vidění a ………….., díky kterým vidíme barevně. V místě zv…………… skvrna nejsou žádné 

světločivé buňky, vychází zde nerv …… . Při krátkozrakosti vidíme dobře na ………….., špatně na ………………. .  

 

 

II. NOVÉ UČIVO (přepiš do sešitu s barevným zvýrazněním). Přeji hezký zbytek týdne.   

 

V. SLUCH 

- ucho 

- vnímá zvukové vlny 16-20tis.Hz  

- 3 části:  

- a) vnější: boltec, zevní zvukovod zakončený bubínkem 

- b) střední – rozechvělým bubínkem se zvuk přenáší na sluchové kůstky = kladívko, kovadlinka, 

třmínek.  Spojení s nosohltanem – Eustachovou trubicí – vyrovnání tlaku. 

- c) vnitřní – kostěný hlemýžď, v něm blanitý hlemýžď s tekutinou a sluchovými buňkami – od nich 

vede sluchový nerv. 

Zde je i rovnovážné ústrojí – 2 váčky se smyslovými buňkami a 3 polokruhovitými kanálky vyplněné 

rosolovitou hmotou a smyslovými buňkami s brvami. → vzruch do mozečku. 

Onemocnění: zánět středního ucha, hluchota  

 

Zápis doplň obrázkem ucha str. 100. 

 

 



I. OPAKOVÁNÍ (ústně) řešení 

V dutině ústní najdeme chuťové pohárky. Díky nim rozeznáváme následující chutě: slaná, sladká, hořká, 

kyselá, umami, chuť škrobu. Hmatová tělíska jsou rozmístěna po těle rovnoměrně/nerovnoměrně (vyber). 

Čichové buňky jsou koncentrovány v dutině nosní. Oko upínají okohybné svaly. Bělima je bílé barvy a dává 

tvar oka, rosolovitá hmota uvnitř oka se nazývá sklivec, cévnatka je protkány cévy (proto daný název). 

K světločivým buňkám patří tyčinky, umožňující černobílé vidění a čípky, díky kterým vidíme barevně. 

V místě zv. slepá skvrna nejsou žádné světločivé buňky, vychází zde nerv zrakový. Při krátkozrakosti vidíme 

dobře na blízko, špatně na dálku.  

 


