
Pracovní list č. 1        

Smysly = smyslová soustava 

Význam smyslové soustavy je (Eko. přírodopis str. 99 (81)). 

__________________________________________________________ 

1. Zrak 

I. Smyslovým orgánem – neboli __________________ je _________________  . 

Prohlédni si a popiš si stavbu oka (Eko. přírodopis str. 101 (84-85)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Ve stavbě oka můžeme rozlišit 3 vrstvy.  Prostuduj si text (Dobroruka str. 112 – 
studijní materiál, uložen na webu) a doplň informace do textu. 
 

1. Povrchovou vrstvu oka bílé barvy představuje - _________________________ ,  

ta vpředu oka přechází v průhlednou - ____________________ (má tvar hodinového 

sklíčka). 

Zamysli se a vysvětli, jak funguje rohovkový reflex - __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Střední vrstvu oka tvoří - _______________________, je protkána cévami, tak-

že její význam je _________________________ . Střední vrstva oka přechází v 

přední části oka ve dva útvary: a) řasnaté tělísko, které drží - __________________ 

           b) před řasnaté tělísko vystupuje - ________________________________, v 

níž je otvor nazývaný - ___________________ .  

Opět se zamysli a vysvětli, jak funguje zornicový reflex - _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



3. Vnitřní vrstvou oka je - ____________________________ , která obsahuje 

světločivné buňky, což jsou - ________________ a _______________ . 

Co je podnětem pro činnost těchto buněk (Eko. přírodopis str. 101 (84))?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Jak se liší vnímání tyčinkami a čípky (Eko. přírodopis str. 101 (84))? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Vysvětli, co je žlutá a slepá skvrna. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aby oko drželo svůj tvar, je vnitřní prostor vyplněn - _________________________ . 

III. Jak funguje oko? (Eko. přírodopis str. 102 (84)) 

Abychom mohli vnímat svět kolem sebe je důležitá tzv. akomodace. Vysvětli tento 

jev _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Předmět, který pozorujeme se zobrazí na sítnici převrácený a zmenšený. Vysvětli, jak 
to, že ve skutečnosti nevidíme předměty vzhůru nohama (Dobroruka str. 112 – stu-
dijní materiál, uložen na webu). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

IV. Ke své činnosti potřebuje oko ještě přídatné orgány. Stručně si zapiš jejich vý-
znam (Dobroruka str. 113 – studijní materiál, uložen na webu). 
 

Okohybné svaly - ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Oční víčka -  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Slzné žlázy - __________________________________________________________ 

Spojivka - ____________________________________________________________ 



V. Mezi rozšířené vady oka patří krátkozrakost a dalekozrakost. Prohlédni si ob-
rázky, které zachycují tyto vady, dále si přečti text v učebnici (Eko. přírodopis str. 
102/103 (85)). Na základě těchto údajů vysvětli, jak se tyto vady projevují ve vidění. 
Jaké čočky se vsazují do brýlí, aby se vady odstranily. 
 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

                                      _______________________________________________ 

                                      _______________________________________________                                                                      

_______                          _______________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

  


