
Pracovní list č. 2.                                  Sluch 

Čidlem sluchu je ________________, které zachycuje, vede a vnímá zvuk. Zvuk se 
šíří v podobě vlnění. Lidské ucho je nastaveno vnímat toto vlnění o frekvenci 16 – 20 
000 Hz (hertzů). K pochopení fungování ucha ti pomohou tyto dva odkazy: 
 

https://youtu.be/UP3gyB2P7eQ    3D animace, která znázorňuje vedení zvukových vln z vnější-

ho ucha až do vnitřního ucha. Animace bez zvuku. 

https://youtu.be/Mw6j4gdswrs  - prezentace, která stručně popisu stavbu ucha a funkci jednot-

livých částí. 

 

1. Prohlédni si obrázek ucha, popiš si jej (Eko. přírodopis str. 100 (?)). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
2. Ucho je tvořeno ze třech částí. Zapiš si, jak se tyto tři části podílejí na zachycení, 
vedení a vnímání zvuku (Eko. přírodopis str. 100 (82-3)). 
 

a) vnější (zevní) ucho – tvoří  ___________________ a ___________________ . 

Jejich významem je ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

b) střední ucho – je odděleno od vnějšího ucha  ___________________ . Této 

blanky se dotýkají _________________________________________________ . 

Jak je zvuk přenášen přes středoušní dutinu (prostor středního ucha) dále dovnitř 

ucha?_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

c) vnitřní ucho – tvoří  ___________________ a ___________________  hlemýžď. 

 
                                                          Jak působí zvukové vlnění ve vnitřním uchu? 

                                                          ______________________________________ 

                                                          ______________________________________ 

                                                          ______________________________________ 

                                                          ______________________________________ 

https://youtu.be/UP3gyB2P7eQ
https://youtu.be/Mw6j4gdswrs


 3. Slouží ucho jen k vnímání sluch nebo má i další funkci? Svoje tvrzení zdůvodni 

(Eko. Přírodopis str. 100/101 (83)). Pomůže ti následující obrázek. 

 
                                                                      ________________________________ 

                                                                      ________________________________ 

                                                                      ________________________________ 

                                                                      ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Chuť  (Dobroruka str. 116) 

1. Kde jsou uloženy smyslové buňky pro vnímání chuti? 

___________________________________________________________________ 

2. V jaké podobě musí být látky, abychom vnímali jejich chuť? 

___________________________________________________________________ 

3. Zopakuj si rozložení jednotlivých chutí na jazyku. 

___________________________________________________________________ 

 

Čich (Dobroruka str. 116) 

1. Kde jsou uloženy smyslové buňky pro vnímání čichu? 

___________________________________________________________________ 

2. V jaké podobě musí být látky, abychom vnímali jejich vůni či pach? 

___________________________________________________________________ 

 

Kožní čidla  

1. Popiš si jednotlivé části kůže (Dobroruka str. 106). 

 

 

 

 

 

 



2. Zjisti význam jednotlivých vrstev kůže a stručně si zapiš (Dobroruka str. 106, 117, 

Eko. přírodopis str.99 (82)). 

Pokožka - ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Škára - _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Podkožní tukové vazivo - _______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


