ČLOVĚK

Oční vady
U zdravého oka vzniká obraz na sítnici. Zjistěte,
jak je to u krátkozrakého a dalekozrakého oka
a kterým typem čočky se vada napravuje.
Následně otestujte svůj barvocit.

1.

Určete, kde vzniká obraz
u krátkozrakého oka, které vidí
špatně na dálku.

Tuto oční vadu lze napravit:
a) spojkou
b) rozptylkou

3.

2.

Určete, kde vzniká obraz
u dalekozrakého oka, které vidí
špatně na blízko.

Tuto oční vadu lze napravit:
a) spojkou
b) rozptylkou

Přečtěte a zapište skrytý text.
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Mozek
Části mozku:
koncový mozek
most Varolův
prodloužená mícha
střední mozek
mezimozek
mozeček

Doplňte názvy k jednotlivým
částem mozku.

Zárodek

Základy orgánů
a částí těla
horní končetina
dolní končetina
páteř
srdce
oko

Prohlédněte si model lidského
zárodku a doplňte, kde se
nacházejí základy jednotlivých
orgánů a částí těla.

Srdce
V sdrci se nacházejí dva typy chlopní - cípaté
a poloměsíčité. Poloměsíčité oddělují komory
a tepny, cípaté oddělují síně a komory. Na modelu
zjistěte, na které straně srdce najdete dvojcípou
a na které trojcípou chlopeň.

plicní kmen
srdečnice (aorta)
pravá síň

levá síň

pravá komora

levá komora

Kosti
Prohlédněte si tyto kosti, pojmenujte
je a šipkou vyznačte jejich umístění
v lidském těle.

Cévní soustava
Na modelu jsou barevně odlišené cévy, které vedou
okysličenou (červené cévy) a odkysličenou (modré
cévy) krev. Pro všechny tepny platí, že vedou krev
ze srdce a ve většině případů je to krev okysličená.
Existuje však jedna výjimka. Najděte tuto speciální
tepnu na modelu a zamyslete se nad tím, proč to
tak je.

Genetika
Roztřiďte jednotlivé dílky a složte
z nich tři obrázky - chromozom, DNA
a buněčné jádro.

chromozom
Je útvar v jádru buňky,
který je tvořen DNA.
Má důležitou úlohu při
dělení buňky. Zajišťuje
rovnoměrné rozdělení
genetické informace mezi
buňky dceřinné.

buněčné jádro
Je součástí buněk rostlin, hub
a živočichů. Uvnitř je uložena
genetická informace v podobě
DNA. Má řídící funkci. Uvnitř jádra
se nachází jadérko, jehož činností
vznikají ribozómy. Ty se pak účastní
tvorby bílkovin.

DNA, neboli deoxyribonukleová kyselina, je nositelkou
genetické informace. Určuje znaky jednotlivých organismů
a zajišťuje přenos těchto znaků z rodičů na potomky. Určuje
průběh všech biochemických procesů v těle.
DNA

Ucho
Vyřešte dva úkoly:
1. Ve středoušní dutině se nacházejí tři sluchové
kůstky. Najděte je na modelu ucha a doplňte jejich
názvy do pracovního listu.
2. Najděte na modelu a pojmenuj část ucha, která
spojuje střední ucho s nosohltanem.

?

?
Nápověda: Propojení středního ucha s nosohltanem
je důležité kvůli vyrovnání tlaku vzduchu na bubínek,
aby nedošlo k jeho protržení.

?

Izolace DNA
Izolujte DNA z rostlinného
materiálu a prohlédněte si
model DNA.
Je možné pozorovat
skutečnou DNA pouhým
okem?

1

Pomocí kapátka odeberte do zkumavky 5 ml filtrátu s buněčným
materiálem.

2

Přikápněte velkou kapku saponátu a zkumavku zašroubujte. Obsah
zkumavky opatrně promíchejte.
Přídavek saponátu rozruší buněčné
membrány a umožní tak uvolnění
DNA z buňky do roztoku.

3

Ke směsi ve zkumavce přidejte 5 ml vychlazeného alkoholu a již
nemíchejte.
Alkohol způsobí vysrážení
DNA a bílkovin.

4

Zkumavku nechte 1 minutu stát ve stojanu. Můžete pozorovat
vznikající sraženinu. Pomocí kapátka odeberte sraženinu s trochou
alkoholu do společné zkumavky.

