Řešení - Sexmisie
Největší penis na světě má plejtvák obrovský - měří 3 m a jeho obvod je 45 cm, zároveň
je plejtvák obrovský největším živočichem na Zemi, jeho tělo měří okolo 25 - 30 m,
doba páření probíhá v zimě v teplých a tropických vodách, po 10 až 12 měsících březosti
rodí samice jedno mládě, které dosahuje délky 7 - 8 m a váhy 2,5 - 4 t. Malý plejtvák se
po dobu 6 - 9 měsíců živí mateřským mlékem, které obsahuje mnoho tuku, a jelikož ho
během jednoho dne vypije 200 - 400 litrů, roste neuvěřitelnou rychlostí.

SexmiSie
O sexu trochu jinak aneb co jste nevěděli...

1.

Největší penis
Největší penis na světě
má plejtvák obrovský.
Zjistěte, kolik měří a jaký
je jeho obvod.
délka

Viditelné spermie
Spermie člověka jsou viditelné
jen pod mikroskopem.
Kolik cm měří spermie hmyzu
z čeledi znakoplavkovitých?
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Páření kudlanek
Napiš, jak se označují potomci
Mezi jeden ze zdrojů potravy u kudlanek patří i jejich partneři, které
těchto smíšených párů.
kudlanky pozřou během páření. Zjistěte, kolik procent potravy tvoří.
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Napiš, jak se označují potomci
těchto smíšených párů.
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2.

Spermie hmyzu z čeledi
znakoplavkovitých jsou viditelné
pouhým okem, měří totiž 1,5 cm.
Oproti tomu člověk má spermie velké
okolo 65 μm (0,0065 cm), tedy okem
neviditelné, podobně to je i u jiných
savců.
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U kudlanek tvoří až 63 % potravy
jejich partneři, které pozřou po nebo
při páření, jedná se o tzv. sexuální
kanibalismus. Samec tak slouží jako
první a důležitý zdroj energie pro
vajíčka – budoucí potomky.
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3.

mestic
................
Metody plánovaného
rodičovství

mulat

................

sledování plodných dnů

...
.....
.......... měření bazální teploty
.... sledování hlenu děložního čípku

Potomek negroidní a mongoloidní rasy
se označuje jako zambo, europoidní
a mongoloidní jako mestic a potomek
negroidní a europoidní se nazývá mulat.

Které tři
faktory zvyšují
pravděpodobnost početí
a je proto vhodné je
sledovat?

Faktory zvyšující pravděpodobnost početí:
- sledování plodných dnů – několik dnů okolo ovulace (uvolnění zralého vajíčka z vejcovodu),
u každé ženy individuální, lze spočítat podle prvního dne poslední menstruace,
- měření bazální teploty – teplota těla se při ovulaci mírně zvyšuje (o desetiny),
- sledování hlenu děložního čípku – hlen je důležitý pro přežití spermií, jeho konzistence se
mění v průběhu menstruačního cyklu ženy.

Řešení - Sexmisie

Fáze porodu
Porod lze rozdělit do čtyř fází, tzv. dob porodních.
Přečtěte si jejich charakteristiky a pokuste se
odpovědět na následující otázky.

4.

Doba od
narození dítěte po
vypuzení placenty
z těla rodičky.

Děloha se
stahuje (zmenšuje)
a končí krvácení.

Kontrakce jsou
častější než 1x za 10
minut.

V

první doba porodní
(otevírací)
druhá doba porodní
(vypuzovací)
třetí doba porodní
čtvrtá doba porodní
(zotavovací)
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Plod sestupuje
děložním hrdlem
a pochvou je vypuzen
z dělohy.

Trvá 10 - 12 hodin
u prvorodičky,
6 - 8 u vícerodičky.

Trvá asi 50 minut
u prvorodičky, 20 minut
u vícerodičky.

Co se děje, než se narodíme...

Dopište, kterého týdnu nitroděložního
vývoje se náš popis týká.

Plod začíná slyšet vnější zvuky matčin hlas, hudbu. Měří 16 cm
a váží přibližně 250 g.

17.
týden
.................

4. týden

Roste hlava a nohy,
.................
vyvíjí se oči a uši.
V budoucím hrudníku bije
srdce, vytvářejí se plíce.

Plod má vyvinutých všech
5 smyslů. Umí rozlišit mezi
sladkým a kyselým. Může
škytat a plakat. Měří 40 cm
a váží 1,8 kg.

29.
týden
.................
21. týden

.................

Plodu začínají
růst vlasy a oční řasy. Měří
19 cm a váží přibližně 350 g.
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