
8.A Př (úkoly do 8.6.) 

     Zdravím vás! Včera (u pokynů na zeměpis) jsem ještě zapomněla napsat, že na ty konzultace budete mít 

pomůcky, které na daný předmět běžně používáte (učebnice, sešit, pracovní sešit, ……). Dnes Př – ještě 

nová látka, která bude i v opakování.  

1) doplněné poznámky na zrak 

     Mám to rozdělené na ty, kteří tam hned napoprvé měli i tu krátkozrakost a dalekozrakost (Adéla, Terka, 

Eliška, Honza, Jitka, Agáta, Kuba, Lukáš) a ty, co ji tam neměli (Adam, Ondra, Michal). Pak jsem ráda, když 

je vidět, že to máte buď nalepené, nebo dokonce přepsané v sešitu (Terka, Eliška, Agáta, Honza), ještě 

radši, když jste tam měli i ten obrázek a speciální pochvala pro Honzu, který do obrázku doplnil i tu 

cévnatku. Někteří, kterým budu chtít dát jednotku či dvojku na vysvědčení, mi budou muset přinést (pokud 

půjdou do školy), nebo ofotit sešit, kde bude vše za dobu, co jste doma. Už teď vím, že to bude Jáchym, 

Ondra, Michal, Anet, Lukáš a nevím, jestli ještě někoho přidám. Nejvyšší čas, dát si to do pořádku!!!  

2) nová látka „ŽLÁZY S VNITŔNÍM VYMĚŠOVÁNÍM“ – uč. str. 104 – 105 

     Dnešní látka by ve škole spočívala v tom, že bych vám rozdala ofocenou tabulku ze str.105 a vy byste si 

tam vyznačili to, co byste museli umět. Takže vám ji posílám i s barevným vyznačením a na tabuli bych 

napsala jen toto: 

 

ŽLÁZY S VNITŔNÍM VYMĚŠOVÁNÍM 

 

- vylučují hormony – chemické látky, které mají zásadní vliv na činnost našeho organismu 

- endokrinologie – lékařský obor zabývající se těmito žlázami 

- štítná žláza – pro její správnou funkci je důležitý jód, při jeho nedostatku se zvětší – tomu se říká struma 

                           (nebo také vole)  

- slinivka břišní – při nedostatečné produkci inzulinu se zvyšuje hladina cukru v krvi = cukrovka (diabetes) 

  (a teď ta tabulka) 

 

3) opakování „smysly a žlázy s vnitřním vyměšováním“ 

     Často je tam, že máte něco napsat přesně, co nejpřesněji. Takže odpovědi „v uchu“ a „v oku“ jsou 

nedostatečné.  

     Poslat všichni do pondělí 8.6., co přijde déle, neopravuji!!!  Příští týden budu chtít po 

někom ty sešity! Mějte se. EV 

 

  


