
7_přírodopis_8_žlázy s vnitřní sekrecí 
 
Milí osmáci, tento týden se seznámíme s další řídící soustavou a tou je soustava žláz s vnitřní sekrecí. 
Opět si zopakujeme probrané učivo.  
 
 

I. OPAKOVÁNÍ (ústně) 
Jediný kloub na lebce se nazývá … . Nejpohyblivější kloub je … . Nejdelší kostí lidského těla je kost …., 
naopak nejmenší kosti najdeme v ucho a jmenovitě se jedná o …., …, … .  
 
 

II. NOVÉ UČIVO přepište si do sešitu s výrazněním. Přeji hezký zbytek týdne.   
 
 

Soustava žláz s vnitřní sekrecí 
 

-spolu s NS řídí organismus 
-vylučují hormony (různé chemické povahy) do krve, mízy, mozkového moku 
- ovlivňují celý organismus či 1 cílový orgán 
 
Žlázy: hypofýza, šišinka, štítná žl., příštítné žlázy, nadledviny, slinivka břišní, pohlavní žlázy, brzlík, 
placenta (dočasně). 
 
podvěsek mozkový – hypofýza 
a) růstový hormon – nadbytek – gigantismus, nedostatek – nanismus 
 
štítná žláza 
- nedostatek – zástava růstu, vývoje mozku i svalů – kretenismus i smrt. 
tyroxin – potřebuje jod 
 
nadledviny 
adrenalin – při stresu – zvýší tlak, činnost srdce 
 
slinivka břišní 
inzulin – snižuje hladinu cukru v krvi, nedostatek – cukrovka 
 
pohlavní žlázy:  
a) varlata – testosteron – vývoj mužských pohlavních orgánů a znaků  
b) vaječníky – estrogen – vývoj ženských pohlavních orgánů a znaků                      

progesteron – řídí menstruaci 

 

III. DOMÁCÍ ÚKOL – VYPRACUJTE PÍSEMNĚ A POŠLETE MI HO DO TÝDNE NA ŠKOLNÍ EMAIL!!! 

e-mail: jitka.miklasova@zsnivnice.cz 

 ŽÁCI HO MOHOU ODEVZDAT TAKÉ V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Přírodopis 8. 4.  

Kdo nemá přístupu k internetu, úkol čísluje a píše do sešitu.  

mailto:jitka.miklasova@zsnivnice.cz


DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1: (napište D ú č. 1 barevně, odpovědi číslujte a pište celou větou, každá otázka na nový 

řádek) 

1. učebnice str. 89/1, 94/3, 99/3,4 

2. Funkce krvinek červených je… , bílých… a krevních destiček … .  

 

Doporučuji zhlédnutí dokumentu:  

https://www.youtube.com/watch?v=zJl_wT5S4Go  

 

I. OPAKOVÁNÍ - řešení 
Jediný kloub na lebce se nazývá čelistní . Nejpohyblivější kloub je ramenní . Nejdelší kostí lidského těla je 
kost stehenní, naopak nejmenší kosti najdeme v ucho a jmenovitě se jedná o kladívko, kovadlinka, 
třmínek.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zJl_wT5S4Go

