
8. ročník – PRÁCE: 30.3. – 3.4. 2020 

Dobrý den, milí žáci a žákyně, 

protože to vypadá, že se bohužel jen tak neuvidíme, můžete mi posílat vaše vypracované domácí 

úkoly na můj email, ať ode mne máte alespoň zpětnou vazbu. Z minulého týdne mi můžete poslat 

obrázek zdravého talíře, váš výpočet BMI a vypracovaný PL – Trávicí soustava. Stačí, když mi 

ofotíte a pošlete.  

Již jsem dostala ke kontrole i vypracovaný referát. Můžete ho také poslat ke kontrole a já vám 

ráda, sdělím, zda je v pořádku, případně, co a kde vylepšit. Až se vrátíme do školy, jen mi ho 

odevzdáte v písemné podobě. 

Doufám, že jste všichni zdrávi, v rámci možností se máte fajn a jste v pohodě.  

Vím, že je omezený pohyb venku, ale nezapomeňte se každý den trochu hýbat, zajít si na 

procházku, zacvičit si … samozřejmě s rouškou. S Vámi některými jsem se dokonce i několikrát 

potkala v lese.  

 

 

Mějte se krásně a opatrujte se. S pozdravem   

PRÁCE NA DALŠÍ TÝDEN: 

1) přečíst si v učebnici str. 44 – 45 Vylučovací soustava 

2) ZÁPIS PŘEPSAT – NÉ, POUZE VYTISKOUT A NALEPIT !!!  
3) učebnice str. 44 – překreslit si obrázek 54 a obrázek 55 

4) pro lepší pochopení doporučuji můj oblíbený seriál: Byl jednou jeden život – ledviny 
https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg 

5) pokud máte zájem o opakování, pouze doporučuji video Nezkreslená věda – metabolismus (asi 

10 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY 

6) na závěr: vypracuj přiložený pracovní list – Vylučovací soustava 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY


VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
 

vylučování = odstraňování odpadních látek z těla 

1. plícemi = voda a CO2 

2. ledvinami = močovina, voda a minerální látky 

3. kůží = NaCl (chlorid sodný) a voda 

4. trávicí soustavou – tlustým střevem = zbytky z potravy 

funkce VS:  

1. odstraňování odpadních látek a vody ven z těla  

2. udržování stálého vnitřního prostředí = homeostázy 

VS tvoří: 

1. ledviny 

2. močové cesty 

 

LEDVINY: 

 párový orgán fazolovitého tvaru  

 uloženy v bederní krajině po stranách páteře v tukovém polštáři 

 stavba: 

1. kůra - světlejší, na povrchu 

2. dřeň - tmavší 

3. ledvinná pánvička  

 do každé ledviny vede 1 tepna, která sem přivádí z krevního oběhu krev s odpadními látkami 

 vyčištěnou krev odvádí z každé ledviny 1 žíla 

 základní stavební a funkční jednotka - ledvinové tělísko - nefron – je to váček a klubíčko 

vlásečnic  

 denně se vytvoří asi 1,5 l moči (definitivní moč) – moč tvoří se nepřetržitě 

 zdravá moč nesmí obsahovat: krev, cukr a bílkoviny 

 

ODVODNÉ CESTY MOČOVÉ: 

1. močovody 

2. močový měchýř  

- dutý svalový orgán, v kterém se hromadí moč (kapacita: 500 - 700 ml) 

3. močová trubice 

- u mužů delší, prochází penisem 

 centrum močení = mícha (u křížové kosti) 

 

CO LEDVINÁM ŠKODÍ: 

1. prochlazení 

2. nedostatečný příjem tekutin 

3. přecházení nemocí  

 

VADY A ONEMOCNĚNÍ: 

1. záněty močových cest 

2. močové kameny 

3. vrozené vady ledvin a močovodů 

4. selhání ledvin → umělá ledvina = dialýza → transplantace 

 

 

 



VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

☺ Vyber z následujícího seznamu, co všechno je odstraňováno z těla člověka prostřednictvím 

moči: 

a) močovina        b) voda        c) bílkoviny        d) tuky       e) chlorid sodný        f) sacharidy   

 

☺ Popiš jednotlivé části vylučovací soustavy člověka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Obr. 1 

☺ Popiš stavbu orgánu na obrázku (jednotlivé položky vyber z předloženého seznamu): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ Odpověz na otázky:                                              Obr. 2 

1) Jak se jmenuje základní funkční jednotka vylučovací soustavy? 

a) NEURON                    b) NEFRON                    c) LEUKOCYT                    d) TROMBOCYT 

2) Kolik takových jednotek má jedna ledvina člověka? 

a) asi 1000          b) asi 100 000                c) asi 1 000 000                  d) asi 10 000 000 
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