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1 Vzdělávací program a jeho pojetí

1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální
vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275

Název programu

Člověk

Název vzdělávací instituce

IQLANDIA, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 10, 460 12 Liberec

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Votruba

Datum vzniku finální verze
programu

30. 10. 2019

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

Žáci 8. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Délka programu

16 hodin

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Tematická oblast 2: Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních
organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturněspolečenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení
s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření
atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež
kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších
obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných
kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

www.iqlandia.cz

Tematická oblast 5: Využívání kreativního a inovativního potenciálu
dětí a mládeže.
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Tvůrci programu
Odborný garant programu

RNDr. Eva Kučerová, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, RNDr. Lenka
Kozlovská
RNDr. Lenka Kozlovská

Odborní posuzovatelé
Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Program je zaměřený na propojení formální výuky ve škole a interaktivního prostředí science centra.
Program má podpořit žáky v porozumění různých funkcí lidského těla, jeho jednotlivých částí, současně
také klade důraz na komplexní pojetí pohledu na člověka.
Program je složen z 6 vyučovacích hodin, které probíhají ve škole, na něž navazují 2 návštěvy science
centra (každá trvá 5 hodin). Při těchto 2 návštěvách science centra žáci prozkoumají různé funkce
lidského těla při laboratorních aktivitách i v expozicích a mají možnost rozvinout a upevnit poznatky
získané ve škole při praktických aktivitách probíhajících většinou ve skupinách 2-3 žáků.

1.3 Cíl programu
Během účasti na programu si žáci při praktických činnostech ověří a upevní teoretické poznatky získané
ve škole. Propojí se tak formální výuka ve škole s činnostmi v science centru, kde probíhá výuka
neformálním způsobem. V laboratoři mají žáci možnost získat praktické dovednosti práce
s mikroskopy, s laboratorním vybavením a mohou srovnávat své teoretické znalosti s konkrétními
modely částí lidského těla. V expozicích science centra mohou žáci na velkých interaktivních
samoobslužných exponátech prozkoumat další části a funkce lidského těla. Cílem programu je, aby se
neformální výuka v science centru stala aktivitou, která navazuje na výuku ve škole.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost práce s digitálními
technologiemi, Schopnost učit se.
Při všech blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při níž musí vzájemně komunikovat, diskutovat
a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům předkládány texty různé délky
a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika metodami měření
různých veličin, které si sami aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni splnit
zadané úkoly. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu, jeho
přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání. Ať už
jsou to měření pomocí čidel pro počítačové zpracování dat, různých typů mikroskopů nebo také
používání laboratorního nádobí pro jednoduché experimentování se zkumavkami, kádinkami, kapátky
a míchátky. Žáci by měli teoreticky ovládnout a prakticky si vyzkoušet zásady bezpečného zacházení
s různými typy laboratorních přístrojů a dalšího vybavení.
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Při výuce ve škole pracují žáci při vyhledávání informací s počítačem, tabletem nebo s notebookem
a mohou využít také SW pro ukládání a prezentaci informací. Také při úlohách v laboratoři musí žáci na
několika stanovištích využít počítač pro naměření hodnot ze zadaného úkolu.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti se učit. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování funkcí lidského těla a ověřování a posilování svých znalostí.

1.5 Forma
Program je založen na prolínání klasické výuky ve škole a aktivních forem výuky v science centru.
Aktivity jsou založeny zejména na skupinové práci, možnosti diskutovat vzájemně své názory. Žáci jsou
vedeni ke kritickému myšlení, na konci programu mají možnost prezentovat výsledky své činnosti. Při
některých aktivitách v science centru jsou žáci rozděleni na 2 poloviny, které se v činnostech střídají.
V rámci těchto polovin pracují žáci intenzivně ve skupinách 2-3 osob. Při výuce ve škole se žáci také
rozdělují do skupin a pracují většinou ve dvojicích, někdy však i ve větších skupinách.

1.6 Hodinová dotace
Program se skládá ze 16 hodin rozdělených do 2 různých typů aktivit:
•
•

6 samostatných vyučovacích hodin se odehrává ve škole. Nejvhodnější se jeví zařazení těchto
hodin na začátek programu, aby proběhla teoretická příprava na praktické činnosti. Případně
se hodiny dají rozdělit na 2 části, které budou realizovány vždy před návštěvou science centra.
Následují 2 návštěvy science centra po 5 hodinách, při nichž žáci pracují ve skupinách
v laboratoři i v expozicích. Každá z návštěv je zakončena společnou diskuzí nad proběhlými
aktivitami a prezentací vlastních výsledků.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je připraven pro jednu třídu 8. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajícím třídám víceletých gymnázií,
tedy pro 20 – 30 žáků.

1.8 Metody a formy realizace
V průběhu programu jsou využity různé výukové metody. Žáci pracují ve skupinách i samostatně, jsou
pro ně připraveny dovednostně praktické aktivity. V rámci formální výuky probíhá frontální vyučování,
výklad, skupinová výuka i výuka podporovaná počítačem.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1: Člověk – výuka ve škole – 6 hodin
Součástí programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli žáci seznámit s vybranými
základními soustavami lidského těla, jejich funkcemi a také s názvoslovím, které ke každé tělní soustavě
patří. 6 vyučovacích hodin nepokryje všechny soustavy lidského těla, proto je možno zaměřit se na ta
témata, která jsou pro žáky často obtížná na pochopení. V různých hodinách jsou využity různé výukové
metody, které mohou být inspirací pro další učitele.
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Důraz je kladen na různé způsoby vyhledávání informací, jejich následné zpracování a prezentaci
ostatním žákům.
Téma č. 1: Dýchací soustava – 1 hodina
Vyučovací hodina věnovaná dýchací soustavě, její stavbě, funkcím jednotlivých částí a také
zevnímu a vnitřnímu dýchání. Hodina je doplněna jednoduchým pokusem na měření objemu
plic a také pokusem demonstrujícím význam bránice pro dýchání. Názorně je předveden také
mechanismus pneumotoraxu a jeho laické ošetření.
Téma č. 2: Trávicí soustava – 2 hodiny
2 vyučovací hodiny věnované seznámení s trávicí soustavou člověka. Cílem hodin je pochopení
a schopnost správného popisu stavby a funkce ústní dutiny, orgánů trávicí soustavy a také
schopnost popisu řízení trávicí soustavy.
Téma č. 3: Vylučovací soustava – 2 hodiny
2 vyučovací hodiny zaměřené na funkci a stavbu orgánů vylučovací soustavy. Pozornost je také
věnována funkci, tvorbě a složení moči.
Téma č. 4: Pohlavní soustava – 1 hodina
Hodina zaměřená na popis stavby a funkce lidské pohlavní soustavy. Z připravených materiálů
mohou žáci čerpat informace o jednotlivých částech pohlavní soustavy, o menstruačním
a ovulačním cyklu, ale také o pohlavních nemocech, metodách zabránění početí a o vývoji
lidského plodu během těhotenství.

Tematický blok č. 2: Člověk – 1. návštěva science centra - 5 hodin
Během 1. návštěvy science centra se zaměřením na Člověka se žáci 1 třídy rozdělí na 2 poloviny, které
absolvují stejný program v opačném pořadí, a na závěrečnou část programu se spojí do 1 skupiny.
V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší ve dvojicích až trojicích na připravených stanovištích různé
úkoly, v expozicích je čekají pracovní listy s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních exponátů.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Stanoviště připravená pro práci dvojic až trojic s popisem úkolů se týkají kosterní, svalové,
trávicí, dýchací a vylučovací soustavy. Na začátku práce jsou žákům vysvětlena pravidla práce
a dostanou souhrnný arch, do nějž postupně zaznamenávají všechny své výsledky.
Téma č. 2: Experimentování v expozicích Smysly a Lidské tělo – 2 hodiny
Expozice všech velkých science center obsahují exponáty demonstrující různé funkce lidského
těla. Na nich si mohou žáci vyzkoušet schopnosti svého vlastního těla, ale také objevit, jak
fungují různé části těla. Díky připraveným pracovním listům jsou žáci nasměrováni ke
konkrétním exponátům a jsou jim nabídnuty otázky, na něž mají najít odpovědi.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Aby si žáci ověřili, zda našli správné odpovědi na položené otázky a zda správně vyřešili
předložené problémy, mají možnost při společném závěru diskutovat o tom, jak se jim
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pracovalo, které úkoly pro ně byly obtížnější, které naopak jednoduché, a mohou porovnat své
zkušenosti s ostatními.
Tematický blok č. 3: Člověk – 2. návštěva science centra - 5 hodin
Také při 2. návštěvě science centra se zaměřením na Člověka se žáci 1 třídy rozdělí na 2 poloviny, které
absolvují identický program, jen v opačném pořadí, a na závěrečnou část programu se spojí do
1 skupiny. V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší ve dvojicích až trojicích na připravených stanovištích
různé úkoly zaměřené na jiné tělní soustavy než minule a v expozicích je čekají další pracovní listy
s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních exponátů v jiných expozicích než při 1. návštěvě.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Na stanovištích v laboratoři budou žáci na mikroskopických vzorcích a anatomických modelech
prozkoumávat další části lidského těla. Tentokrát na ně čeká cévní soustava, srdce, krev,
mozek, ucho, lidský zárodek a něco málo z genetiky. Izolují si také DNA z ovoce/zeleniny, určí,
kam patří konkrétní kost, a prozkoumají na interaktivním modelu nejčastější oční vady.
Téma č. 2: Experimentování v expozicích Sexmisie a Člověk – 2 hodiny
Expozice Sexmisie je unikátní výstava věnovaná lidské reprodukci, životu v páru, ale také
sexuálním odlišnostem a nemocem, a to jak sexuálně přenosným, tak geneticky podmíněným.
Díky pracovnímu listu se žáci zaměří na různé úkoly a vyhledávání informací. Expozice člověk
umožní žákům porovnat lidské schopnosti se schopnostmi některých zvířat.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Vyhodnocení celého programu, ověření odpovědí na položené otázky i sdílení dojmů, které
v žácích prožité aktivity zanechaly, to vše je obsahem poslední hodiny programu Člověk, která
se opět odehrává společně, a žáci mají možnost diskutovat, sdílet své zážitky a také vyplnit
evaluační dotazník k celému programu.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro tematický blok č. 1 ve škole je potřeba projekční technika (projektor, počítač, nebo interaktivní
tabule), zařízení s připojením na internet (počítače, tablety nebo notebooky). Žáci by měli mít
k dispozici učebnice přírodopisu (nejlépe více variant učebnic od různých autorů), encyklopedie,
plakáty nebo další výukové materiály, z nichž mohou čerpat informace. Pro demonstrační pokusy by
měla být k dispozici pětilitrová plastová láhev, plastová hadička o délce alespoň 1 m a přenosné
umyvadlo nebo kbelík. Pro výrobu modelu plic jsou zapotřebí nafukovací balonky, plastová brčka,
silikonová trubička, gumičky nebo tavná pistole a dvoulitrová plastová láhev. K výrobě jsou zapotřebí
nůžky a izolepa.
NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2021. ISBN
978-80-7373-169-4).
MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-2463-357-2).
BŘICHÁČKOVÁ, Eva a Marie FRANCOVÁ. Přírodopis 8: savci a člověk : učebnice pro 8. ročník základní
školy nebo tercii víceletého gymnázia. Brno: Nová škola - Duha, [2019]. Čtení s porozuměním. ISBN
978-80-88285-07-6.)
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VANĚČKOVÁ, I. a kol.: (2006) Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus. ISBN 80-7238428-7,
KVASNIČKOVÁ, D. a kol.: (2016) Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy. Fortuna. ISBN 97880-7373-027-7.,
SMITH, M., (2009) Lidské tělo. FRAGMENT. ISBN 978-80-253-0927-8).
STOCKLEY, C., (1994) Ilustrovaný přehled biologie. Nakladatelství BLESK. ISBN 80-85606-32-1).
Tematické bloky č. 2 a 3 se odehrávají v science centru, jehož součástí jsou velké interaktivní exponáty
demonstrující různé funkce lidského těla. Pro laboratorní aktivity jsou nutné různé mikroskopy (ideální
počet je 9 kusů), mikroskopické preparáty na pozorování, anatomické modely různých tělních soustav
a částí těla, měřicí zařízení na sílu stisku. Také musí být k jednotlivým stanovištím vytištěny popisy
pracovního postupu s úkolem či s otázkou, připraveny rozstříhané puzzle. Na stanovišti Izolace DNA
z ovoce/zeleniny musí být připraveny následující pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•

kádinka se slaným filtrátem z ovoce/zeleniny (banán, jahoda, brokolice)
stojan s plastovými zkumavkami s víčky
jar
vychlazený líh
kapátka
stojan se zkumavkou na shromažďování všech vzorků
papírové utěrky

Pro všechny aktivity musí být připraveny vytištěné pracovní listy pro žáky, do nichž budou
zaznamenávat svá pozorování a odpovědi.

1.11 Plánované místo konání
Část programu se bude odehrávat ve škole v klasické učebně, další část v laboratoři a v expozicích
science centra.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Vzhledem k tomu, že v České republice funguje síť science center, je možné propojit výuku ve škole
s programem v science centru nejen pro školy v dojezdové vzdálenosti od Liberce, ale také pro školy
z širokého okolí Brna, Plzně či Ostravy. Část laboratorních aktivit se dá uskutečnit kdekoliv
v laboratorních podmínkách s příslušnými pomůckami. Vzhledem k obsáhlosti tematiky výuky
o lidském těle je možno přizpůsobit obsah konkrétním možnostem dalších realizátorů a požadavkům
jiných školních skupin.
Důležité je propojení výuky ve škole s obsahem neformálního
vzdělávání v science centrech, které probíhá s využitím vybaveného prostředí a nákladnějších
pomůcek, které není možné vybudovat a pořídit na každé škole.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů/lektorů: 2 (neformální vzdělávání) + 1 (formální vzdělávání)
Položka

Předpokládané náklady

Celkové náklady na realizátory/lektory
Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně
odvodů
z toho

6000,250,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

0,-

Náklady na zajištění prostor

3000,-

Ubytování, stravování a doprava účastníků

0,-

Doprava účastníků

0,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

z toho
Náklady na učební texty

2625,Příprava, překlad, autorská práva apod.

0,-

Rozmnožení textů – počet stran: 30/žák

2625,-

z toho
Režijní náklady

z toho

Stravné a doprava organizátorů

0,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

0,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady

0,-

Odměna organizátorům

0,-

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

11625,465,-

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Program bude po finálním schválení zveřejněn na portále www.RVP.cz. Zároveň bude finální podoba
programu zveřejněna na webu www.iQLANDIA.cz na adrese
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https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/clovek
Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. vztahující se k tomuto
vzdělávacímu programu a jeho přílohám jsou autorským dílem tvůrců programu, pochází z volně
dostupných databází bez povinnosti citace nebo jsou použity z webu shutterstock.com.
Všechny materiály vytvořené v rámci programu jsou k dispozici pod licencí Creative Commons 4.0.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1: Člověk - výuka ve škole – 6 hodin
2.1.1 Téma č. 1: Dýchací soustava – 1 hodina
1. hodina
Dnešní vyučovací hodina bude věnovaná dýchací soustavě, její stavbě, funkcím jednotlivých částí a také
zevnímu a vnitřnímu dýchání. Vyzkoušíme si jednoduchý pokus na měření objemu plic a také pokus
demonstrující význam bránice pro dýchání. Předvedeme si také mechanismus pneumotoraxu a jeho
laické ošetření.
Pomůcky
Model plic vyrobený z PET láhve (ideálně více kusů), jednoduchý spirometr (vanička s vodou, kanystr
o objemu minimálně 5 litrů s vyznačenou stupnicí po 200 ml, hadička, střička s lékařským lihem
na otření hadice, papírové ubrousky), projektor (případně interaktivní tabule) prezentace, učebnice,
tablety (pokud je má škola k dispozici).
Podrobně rozpracovaný obsah
1. Nejdříve se seznámíme s průběhem hodiny. V úvodu hodiny společně projdeme prezentaci
o stavbě dýchací soustavy a o funkcích jejích jednotlivých částí. Následovat bude prostor
na experimentování. V závěru hodiny se vrátíme k prezentaci, vyplníte krátký pracovní list,
který následně společně zkontrolujeme.
Ukázka jednotlivých slidů prezentace:
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12

13
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2. Následuje praktická úloha změření vitální kapacity plic pomocí jednoduchého spirometru.
Nejdříve si společně ukážeme, jak budete postupovat. Po dokončení experimentu vždy otřete
část hadičky, kterou jste měli v ústech, lékařským lihem.
Postup měření s kanystrovým spirometrem:
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Než se vystřídáte při měření kapacity plic, prozkoumejte jednoduchý
model plic vyrobený z PET láhve. Tento model velmi názorně
demonstruje význam bránice pro dýchání a také je na něm možné
pozorovat, co se děje při pneumotoraxu. Přijdete na to, jak model plic
funguje? Odkryjte dírku na modelu (je překryta lepící páskou)
a umožněte vzduchu proudit volně ven a dovnitř. Dokážete opět naplnit
plíce vzduchem? Stejně by se chovaly vaše plíce, pokud by vám
následkem úrazu vytvořil otvor do dutiny hrudní. Takové zranění
se označuje pojmem otevřený pneumotorax.
3. V poslední části hodiny věnované dýchací soustavě se vrátíme
k prezentaci, rozdám vám pracovní listy s úkoly z prezentace. Pokuste
se nejdříve odpovědět sami, použít můžete učebnice, tablety,
interaktivní tabuli. Poté vše projdeme společně.
Ukázka závěrečných slidů a pracovního listu:
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Dokázali byste na plastovém modelu plic najít stejné části, které jste popsali v pracovním listu?
4. Na závěr zhodnotíme dnešní hodinu. Co jste se dnes naučili a co jste si vyzkoušeli? Jak byste
zhodnotili svou dnešní práci – co se vám povedlo a s čím jste měli problémy?
Jak velkou vitální kapacitu svých plic jste naměřili? Každý si můžete spočítat svou teoretickou
hodnotu vitální kapacity plic tak, že vynásobíte svou hmotnost x 50 ml. Odpovídá vámi
naměřená hodnota té teoretické?
17

2.1.2 Téma č. 2: Trávicí soustava – 2 hodiny
1. hodina
Vyučovací hodina bude rozdělena na několik částí. V první části hodiny se seznámíte se základními
informacemi o stavbě trávicí soustavy a o funkcích jejích jednotlivých částí. Následně budete řešit dílčí
úkoly ve skupinách.
Pomůcky
Projektor, učebnice, encyklopedie, případně tablety, papír a psací potřeby.
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnešní hodina bude mít tři části. Úvodní prezentace vás seznámí se základními pojmy. V další části
se rozdělíte do sedmi skupin. Každá skupina si vylosuje jedno téma, které zpracuje a které následně
prezentuje ostatním žákům. Na závěr vše zhodnotíme.
Nejdříve se společně pokusíme odpovědět na několik základních otázek, které souvisí s funkcí
a stavbou trávicí soustavy.

Co myslíte, jaké funkce má trávicí soustava?
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Z jakých částí se skládá trávicí soustava? Kde v těle se nachází jednotlivé části trávicí soustavy?

Jakou funkci má žaludek?
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Slyšeli jste někdy pojem vstřebávání živin? Pokud ano, dokážete popsat, jak tělo vstřebává živiny?
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Nyní se rozdělte do sedmi skupin. Každá skupina dostane ke zpracování jedno z nabízených témat.
Využít můžete různé zdroje informací – učebnice, prezentaci, internet. Na zpracování máte 15 minut.
Témata ke zpracování:
•

•
•
•
•

Části trávicí soustavy: Pojmenujte části trávicí soustavy na obrázku („slepá mapa“ trávicí
soustavy). Kde se mění jídlo v sousto? Kde se sousto začíná trávit? V co se mění sousto
v žaludku?
Zpracování potravy v žaludku: Ze kterých částí se skládá žaludek? Z čeho je složená trávenina?
Proč se nenatráví stěny žaludku? Jakým způsobem dochází k rozmělnění sousta v žaludku?
Žaludeční enzymy: Vyjmenujte žaludeční enzymy. Jaké chemické složení mají žaludeční
enzymy? Jak působí tyto enzymy na sousto?
Funkce tenkého střeva: Ze kterých částí se skládá tenké střevo? Jaká je jeho průměrná délka?
Které enzymy působí v tenkém střevě? Co se děje s tráveninou v tenkém střevě?
Funkce tlustého střeva: Ze kterých částí se skládá tlusté střevo? Je slepé střevo součástí
tlustého střeva? Co se děje s tráveninou v tlustém střevě? Které bakterie lze v tlustém střevě
najít a jakou mají funkci?
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•
•

Peristaltika: Vysvětlete pojem peristaltika. Jakou funkci má peristaltika střev? Co by se stalo,
kdyby peristaltika přestala? Proč lékaři poslouchají peristaltiku střev přes břišní stěnu?
Hormonální regulace trávicí soustavy: Které hormony se účastní regulace trávicí soustavy?
Které žlázy vylučují tyto hormony? Uveď příklad onemocnění, které souvisí s poruchou
vylučování některého z hormonů. Co je to diabetes druhého typu?

Zvolte zástupce z každé skupiny, který shrne pro ostatní nejdůležitější informace, které se týkají vašeho
tématu. Každý bude mít časový limit 2 minuty.
Závěrečná diskuze
Jak hodnotíte prezentace své skupiny i vašich spolužáků? Komu se podle vás nejlépe podařilo během
2 minut shrnout základní informace k tématu? Co pro vás bylo při plnění úkolu nejtěžší?
Jako úkol do příští hodiny věnované také trávicí soustavě vypracujte pracovní list, který obsahuje úkoly
ze závěru prezentace.
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Ukázka pracovního listu
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2. hodina
Naše druhá vyučovací hodina k tématu trávicí soustavy se bude podrobněji týkat ústní dutiny. Kromě
výkladu nás dnes čeká experimentování s chuťovými receptory.
Pomůcky
Projektor, papíry, psací potřeby,
nasycený roztok cukru,
roztok kuchyňské soli,
ocet zředěný v poměru 1:1,
uvařený a vychlazený žaludeční čaj obsahující pelyněk,
balení vatových tyčinek,
kelímky,
kapátka,
model chrupu, případně rentgenové snímky chrupu.
Podrobně rozpracovaný obsah
První část trávicí soustavy představuje dutina ústní. Dnes si budeme povídat o její funkci a jednotlivých
částech.
Ukázka slidů:
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V druhé části hodiny provedete ve dvojicích pokus, s jehož pomocí se pokusíme potvrdit nebo vyvrátit
tradiční znázornění rozložení chuťových buněk na jazyku – tzv. chuťovou mapu jazyka. Každá dvojice
dostane 4 malé kelímky s různými poživatelnými kapalinami – sladkou, slanou, kyselou a hořkou. Každý
žák si navíc vezme 4 vatové tyčinky.
Popis provedení pokusu:
•
•
•
•

Nejdříve si do sešitu nakreslete obrázek jazyka.
Namočte konec vatové tyčinky do jedné z kapalin a mokrým koncem se dotýkejte různých částí
svého jazyka (nezapomeňte na kořen jazyku).
Soustřeďte se na to určit, zda danou chuť cítíte výrazněji na některém místě jazyka.
Do obrázku pak zakreslete, kde a jak silně jste chuť cítili. Můžete zvolit pro každou chuť jinou
barvu pastelky a intenzitu chuťového vjemu znázornit různě velkými barevnými tečkami
na jazyku.
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•

Vatový tamponek, kterým jste se dotkli jazyku, již znovu nenamáčejte.

Zhodnocení experimentu:
Každý jste si zakreslil svou vlastní chuťovou mapu jazyka. Byly všechny chutě rovnoměrně
rozprostřeny? Cítili jste některou chuť výrazněji na konkrétní části jazyka? Odpovídá váš výsledek
tradičnímu rozložení chutí, jak se kreslí v učebnicích?

Jazykové papily (chuťové pohárky) patří do skupiny chemoreceptorů. U dospělého jedince je jich
v jazyku obsaženo přibližně 10 000. Nacházejí se také mimo jazyk – byly objeveny na sliznici měkkého
patra a také na zadní stěně hltanu. Při jakémkoliv chuťovém podráždění (vjemu) dojde k podráždění
chuťových buněk látkami rozpuštěnými ve vodě (př. ve slinách). Vyhodnocení chuťového vjemu pak
proběhne v ústředí chuti, umístěném v přední postranní části temenního laloku koncového mozku.
Shrnutí tématu a kontrola domácího úkolu z minulé hodiny (správné řešení úkolů z konce prezentace
z minulé hodiny).
2.1.3 Téma č. 3: Vylučovací soustava – 2 hodiny
1. hodina
Dnešní hodina bude věnovaná funkci a stavbě orgánů vylučovací soustavy. Kromě úvodní prezentace
vás dnes čeká práce s internetem, hledání a posuzování kvality a důvěryhodnosti různých
internetových zdrojů.
Pomůcky
Projektor (případně interaktivní tabule), zařízení s přístupem na internet (tablety, mobily), papír a psací
potřeby.
Podrobně rozpracovaný obsah
Nejdříve si zopakujeme základní pojmy, které souvisí s vylučovací soustavou a seznámíme se s orgány
vylučovací soustavy.
Ukázka slidů prezentace:
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Nyní se rozdělíte do skupin po 3–4 žácích a budete vyhledávat pomocí tabletů, interaktivní tabule
nebo svých mobilů vhodné zdroje informací o vylučovací soustavě, o ledvinách, močovém měchýři a
močové trubici. Druhým úkolem bude pokusit se o posouzení kvality zdrojů informací. Najděte alespoň
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3 různé zdroje a zvažte, které stránky jsou podle vás důvěryhodné. Zároveň v těchto zdrojích nalezněte
odpovědi na tyto otázky:

2. hodina
V dnešní hodině budeme pokračovat v tématu vylučovací soustava, konkrétně se budeme věnovat
tvorbě a vlastnostech moči. Minule jste využívali internetové zdroje informací, dnes si vyzkoušíte jiný
způsob vyhledávání informací. Budete mít k dispozici učebnice, knihy a encyklopedie. Cílem hodiny
bude jednak získání konkrétních informací o tvorbě a vlastnostech moči, ale hlavně zažít rozdíl mezi
hledáním v odborné literatuře a stránkami vytvořenými často anonymně na internetu.
Pomůcky
Učebnice, knihy a encyklopedie lidského těla, projektor, papíry, psací potřeby.
Podrobně rozpracovaný obsah
Rozdělte se do stejných skupin, ve kterých jste pracovali minulou hodinu. Každá skupina dostane
pracovní list, do kterého bude zaznamenávat zjištěné informace. Jako zdroje informací použijte pouze
tištěné materiály – učebnice, knihy a encyklopedie.
Ukázka pracovního listu
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Nyní společně porovnáme vámi nalezené informace s prezentací:
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2.1.4 Téma č. 4: Pohlavní soustava – 1 hodina
1. hodina
V dnešní hodině vás opět čeká skupinová práce. Každá skupina zpracuje jedno z témat, které souvisí
s rozmnožovací soustavou člověka. K dispozici budete mít všechny možné zdroje – internet, učebnice,
detailní prezentaci a informativní pracovní listy. V druhé části hodiny odprezentujete své téma
ostatním spolužákům.
Pomůcky
Učebnice, prezentace, připravené informativní listy, elektronické zařízení s připojením na internet
(tablet, počítač, notebook).
Podrobně rozpracovaný obsah
Rozdělte se do skupin po 5–6 žácích, každá si vybere jedno z témat. Budete mít za úkol během 20 minut
získat co nejvíce informací o tomto tématu. Vyberte nejdůležitější a nejzajímavější informace, které
v druhé části hodiny odprezentujete svým spolužákům. Každá skupina bude mít 3 minuty
na prezentaci. Na závěr společně zhodnotíme, jak pro vás bylo obtížné vyhledávat potřebné informace
a prezentovat nejdůležitější fakta svým spolužákům.
Ukázka několika listů z prezentace
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Připravené informativní listy zahrnují několik oblastí týkající se pohlavní soustavy:
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•
•
•
•
•

Popis mužského pohlavního ústrojí,
popis ženského pohlavního ústrojí,
menstruační cyklus,
metody antikoncepce (podrobně je popsaný kondom a jeho používání),
sexuálně přenosné choroby, jejich původci a jejich projevy (AIDS, kapavka, syfilis).

Ukázka informativních listů:
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2.2 Tematický blok č. 2: Člověk – 1. návštěva science centra – 5 hodin
2.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Na připravených stanovištích s mikroskopy, anatomickými modely a dalšími pomůckami jsou
připraveny popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout. Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic
a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj pracovní list, do nějž si zaznamenává své
výsledky a odpovědi. Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům představena a popsána. Pokud
by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Žáci jsou již na tuto část programu rozděleni na 2 poloviny, aby jim byla umožněna intenzivní práce
v malých skupinkách (2–3 žáci). Menší počet žáků také usnadňuje realizátorovi programu vedení celé
aktivity a dává mu možnost lépe reagovat na dotazy a nejasnosti na jednotlivých stanovištích.
Metody
Experimentování, měření, pozorování, diskuze.
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky,
popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky.
KOSTERNÍ SOUSTAVA
Anatomický model lidské lebky,
1x mikroskop + trvalý preparát „Kost člověka – příčný řez“.
SVALOVÁ SOUSTAVA
čidlo měření síly stisku s dataloggerem,
2x mikroskop + 2x trvalý preparát „Příčně pruhovaný sval člověka“ a „Srdeční sval člověka“.
TRÁVICÍ SOUSTAVA
Anatomický model TS,
1x mikroskop + trvalý preparát „Stěna tenkého střeva člověka, příčný řez“.
DÝCHACÍ SOUSTAVA
Anatomický model dýchací soustavy,
2x mikroskop + trvalé preparáty „Plíce tuberkulóza, příčný řez“ a „Infarkt plic“.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Žákům jsou na začátku hromadně představena jednotlivá stanoviště a následuje samostatná činnost
s řešením předložených úkolů a hledáním odpovědí na položené otázky.
Kosterní soustava
Anatomický model lidské lebky – na modelu jsou barevně odlišeny jednotlivé kosti obličejové
a mozkové části lebky. Model si prohlédněte a pojmenujte 3 kosti označené v pracovním listu
otazníkem.
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Mikroskop s trvalým preparátem (kost člověka) – kost se skládá ze dvou základních „hmot“. Jednou je
hmota kompaktní, druhou hmota houbovitá (neboli trámčina). Pod mikroskopem si prohlédněte příčný
řez kompaktní hmotou kosti. Ta má specifickou strukturu. Je tvořena základními jednotkami, které
uvidíte na trvalém preparátu. Vaším úkolem bude zjistit, jak se tato jednotka nazývá. Nápovědu
najdete na zalaminovaném pracovním listě u mikroskopu.
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Svalová soustava
Pomocí měřicího čidla Vernier změřte sílu stisku vaší levé a pravé ruky. Na displeji dataloggeru
se zobrazí hodnota síly stisku. Porovnejte, která ruka je silnější. Splnilo měření vaše očekávání?
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2x mikroskop s trvalým preparátem (příčně pruhovaný sval, kosterní sval člověka) – v lidském těle
se nacházejí 3 typy svaloviny: svalovina hladká (neboli útrobní), která tvoří většinu vnitřních orgánů,
svalovina příčně pruhovaná (neboli kosterní), která tvoří pohybové svalstvo upínající se ke kostře.
Posledním typem je svalovina srdeční. Ta tvoří pouze naše srdce. Každý typ svaloviny má svoje funkce
a také specifickou stavbu. Srdeční a kosterní svalovina jsou si podobné, ale přesto u nich najdeme jisté
odlišnosti. Podívejte se na trvalé preparáty pod mikroskopy a podle nápovědy na zalaminovaném
pracovním listě obě svaloviny určete. Své odpovědi napište do svého pracovního listu.
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Trávicí soustava
Anatomický model TS – naše trávicí soustava má trubicovitou stavbu. Jednotlivé části trávicí trubice
jsou však tvarově i funkčně rozlišeny. Kromě trubice do TS patří i přídatné žlázy – játra a slinivka břišní.
Prohlédněte si anatomický model trávicí soustavy a do „Mapy“ popište cestu potravy tělem člověka.
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Mikroskop s trvalým preparátem (tenké střevo) – tenké střevo je pátým oddílem trávicí trubice. Je
dlouhé v průměru 3–5 metrů a široké asi 3 cm. Hlavní funkcí tenkého střeva je trávení a vstřebávání
živin. Je důležité, aby jeho vnitřní plocha (přes kterou trávení a vstřebávání probíhá) byla co největší.
Proto je vnitřní stěna tenkého střeva speciálně upravená. Prohlédněte si trvalý preparát a určete, která
jeho část je vnitřní a která vnější.

46

Dýchací soustava
Anatomický model DS – naše dýchací soustava se skládá z horních cest dýchacích, dolních cest
dýchacích a plic. V dýchací soustavě se nachází hrtanová příklopka (neboli epiglottis). Její funkcí je
oddělit dýchací a trávicí cesty. Při polykání potravy uzavře hrtanová příklopka vstup do dýchací
soustavy, aby nedošlo k vdechnutí sousta. Prohlédněte si anatomický model dýchací soustavy a do vaší
„Mapy“ zakreslete umístění hrtanové příklopky.

47

48

2. hodina
Forma a bližší popis realizace
Na připravených stanovištích s mikroskopy, anatomickými modely a dalšími pomůckami jsou
připraveny popisy dalších úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout. Žáci jsou rozděleni do dvojic
až trojic a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj pracovní list, do nějž
si zaznamenává své výsledky a odpovědi. Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům
představena a popsána. Pokud by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor
programu.
Metody
Experimentování, pozorování, diskuze
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
1x mikroskop + trvalý preparát „Ledvina člověka, příčný řez kůrou“
KŮŽE
anatomický model kůže
2x příruční mikroskop
1x mikroskop + trvalý preparát „Příčný řez kůží člověka“
tiskátko na otisk prstu
CO TO JE? KAM TO PATŘÍ?
anatomické modely: žaludek, játra, ledvina, děloha + vaječníky a vejcovody, kost hrudní, kost křížová +
kostrční
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Podrobně rozpracovaný obsah
Žákům jsou představena jednotlivá stanoviště a následuje samostatná činnost s řešením předložených
úkolů a hledáním odpovědí na položené otázky.
Vylučovací soustava
Mikroskop s trvalým preparátem (ledvina, řez kůrou) – ledviny jsou párovým orgánem, který je uložený
po stranách bederní páteře. Ledvina je asi 12 cm dlouhá, 6 cm široká a 4 cm silná. Na podélném řezu
ledvinou lze vidět vnější kůru, která je světlejší a tmavší vnitřní dřeň. Základní stavební a funkční
jednotkou ledviny je nefron. V každé ledvině se nachází asi 1 milion nefronů, které jsou tam zvláštně
uložené. Vždy jedna část nefronu leží v kůře a druhá uvnitř dřeně. Prohlédněte si trvalý preparát
a podle obrázku rozhodněte, zda se díváte na kůru či dřeň.
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Kůže
Mikroskop s trvalým preparátem (příčný řez kůží člověka) – kůže pokrývá tělo, a tak odděluje vnitřní
prostředí organismu od prostředí vnějšího. U dospělého člověka zaujímá kůže plochu 1,6 – 1,8 m2. Kůži
tvoří 3 základní vrstvy – pokožka, škára a podkožní tukové vazivo. V těchto částech se nachází množství
útvarů s rozmanitou funkcí. Prohlédněte si řez kůží člověka a pokuste se na mikroskopickém preparátu
najít části popsané na zalaminovaném pracovním listě.
Anatomický model kůže – na anatomickém modelu lidské kůže si prohlédněte části, které pod
mikroskopem nebyly tak dobře patrné.
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Příruční mikroskop + otisk prstu – na dlaních, chodidlech a prstech rukou a nohou kůže vytváří
specifické útvary – tzv. papilární linie. Ty se tvarují do obrazců, kterým říkáme dermatoglyfy. Papilární
linie nejsou souvislé, ale vzájemně se kříží, rozvětvují, spojují či přerušují. Tímto vytvářejí
charakteristické znaky – tzv. markanty. Právě pomocí markantů odlišujeme otisky jedinců. Říká se, že
na světě neexistují dva jedinci, kteří by měli stejné otisky všech prstů. Dokonce ani tehdy, pokud se
jedná o jednovaječná dvojčata. Pomocí příručního mikroskopu si prohlédněte strukturu vašich
papilárních linií a do „Mapy“ přeneste otisk vašeho prstu.
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„Co to je?“ „Kam to patří?“
Na stole před vámi leží kosti a anatomické modely znázorňující různé části lidského těla. Pojmenujte je
a šipkou vyznačte jejich umístění v lidském těle.
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2.2.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích Smysly a Lidské tělo – 2 hodiny
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům. Na nich
si vyzkouší různé vlastnosti lidského těla, mohou pozorovat různé děje nebo si sami změří některé
veličiny týkající se lidského těla. Žáci mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Metody
Práce s textem, pozorování, experimentování, měření, skupinová práce
Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 7 úkolů, které by měli splnit. Úkoly jsou rozděleny do
několika skupin:
Měření – rychlost reakce, postřeh, frekvenční rozsah sluchu, vyvinutá síla
Pozorování a vysvětlení – optický klam Amesův pokoj
Praktická zkouška – Braillovo písmo
Získání informace – kožní receptory
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Smysly nekončí. Kromě 7 stanovišť, která
jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je dokonce nutná
spolupráce s další osobou.
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2. hodina
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou další pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům,
tentokrát v expozici Lidské tělo. Na exponátech si vyzkouší různé vlastnosti lidského těla, mohou
pozorovat různé děje nebo si sami změří některé veličiny týkající se lidského těla. Žáci mohou pracovat
samostatně, ale také ve dvojicích.
Metody
Práce s textem, pozorování, experimentování, měření, skupinová práce
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Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Tentokrát čeká na oboustranném pracovním listě na žáky 5 úkolů, které by měli splnit. Úkoly jsou
rozděleny do několik skupin:
Měření – minutový objem srdce, měření krevního tlaku, měření srdečního tepu, měření vitální kapacity
plic, měření výšky postavy a rozpětí rukou
Získávání informací – jaký je rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem, souvislost srdeční činnosti
s jednotlivými typy tlaku
Důležitou součástí několika úloh je také odhad hodnoty nějaké veličiny a následně ověření tohoto
odhadu.
Žáci se tak setkávají s několika základními vědeckými metodami:
Měření fyzikální veličiny a jeho zápis. Není chybou, pokud různí lidé naměří různé výsledky. Důležitá je
diskuze, v níž jsou popsány možné důvody, proč různým lidem různé výsledky vycházejí.
Stanovení hypotézy a její ověření – tato metoda je využívána při všech vědeckých výzkumech a často
dochází k zásadním pochybením už při stanovování hypotézy.
Odhad nějakého jevu nebo měření. Při běžných činnostech je dobré mít představu o základních
hodnotách týkajících se nejen lidského těla. Při odhadu kapacity plic by žáci měli vědět, že se pohybují
v řádu litrů, že výška postavy většiny dospělých lidí je v rozmezí 150–200 cm, rozpětí rukou je velmi
podobné výšce postavy (Leonardo da Vinci tvrdil, že ideální lidská postava má rozpětí rukou shodnou
se svou výškou).
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Lidské tělo nekončí. Kromě 5 stanovišť,
která jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další
interaktivní exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je
dokonce nutná spolupráce s další osobou.
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2.2.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Na konec 2. návštěvy science centra je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci
pracovali a také umožnit žákům vyjádřit se k celému programu.
Metody
Diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Pomůcky
Vypracované pracovní listy, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili předloženou problematiku správně. Proto je vhodné projít postupně
se všemi jednotlivé otázky a úlohy a formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Žáci také potřebují prostor pro sdílení svých zážitků. Často se mnozí z nich poprvé setkali s názornými
demonstracemi některých funkcí lidského těla a je to pro ně silný zážitek. Občas mají někteří žáci
otázky, které přesahují pouhou informační funkci předložených úloh a potřebují se zeptat na různá
onemocnění, která je zaujala nebo se kterými se setkali u svých příbuzných nebo ve svém širším okolí.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu.
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2.3 Tematický blok č. 3: Člověk – 2. návštěva science centra – 5 hodin
2.3.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Na připravených stanovištích s mikroskopy, anatomickými modely a dalšími pomůckami jsou
připraveny popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout. Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic
a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj pracovní list, do nějž si zaznamenává své
výsledky a odpovědi. Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům představena a popsána. Pokud
by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Metody
Experimentování, měření, pozorování, diskuze
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
CÉVNÍ SOUSTAVA
anatomický model oběhového systému
1x mikroskop + trvalý preparát „Kostní dřeň člověka“
SRDCE, KREV
anatomický model srdce
1x mikroskop + trvalý preparát „Krevní nátěr, člověk“
MOZEK
anatomický model mozku
1x mikroskop + trvalý preparát „Mozeček člověka – příčný řez“
OČNÍ VADY
krátkozrakost x dalekozrakost čočky - model
obálka s kartičkami - test barvocitu
Podrobně rozpracovaný obsah
Žákům jsou představena jednotlivá stanoviště a následuje samostatná činnost s řešením předložených
úkolů a hledáním odpovědí na položené otázky. Své odpovědi vyplňují žáci do připravených pracovních
listů, které dostanou na začátku hodiny.
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Cévní soustava
Anatomický model cévní soustavy – na modelu jsou barevně odlišené tepny (ty jsou červené) a žíly (ty
jsou modré). Tedy cévy, které vedou okysličenou a odkysličenou krev. Obecně platí, že tepny vedou
okysličenou krev. V těle ale existuje jedna výjimka a vaším úkolem bude ji pomocí modelu odhalit
a zapsat do pracovního listu.
Mikroskop s trvalým preparátem (kostní dřeň) – v těle člověka se nacházejí 3 typy kostní dřeně –
červená, žlutá a šedá. Pro krvetvorbu je důležitá červená kostní dřeň, která po celý život zůstává
zachovaná v plochých (např. kost hrudní, kosti lebky) a krátkých kostech (např. články prstů, obratle).
Žlutá kostní dřeň je vyplněná tukem, ztrácí tím krvetvornou schopnost. Ale díky ní jsou zase kosti
pevnější. Ve stáří se žlutá kostní dřeň mění na šedou. Je to proto, že se z ní vytrácí tuk. Taková kostní
dřeň je křehká, proto jsou kosti starých lidí lámavější a špatně se hojí. Prohlédněte si kostní dřeň pod
mikroskopem a určete, o který typ se jedná.
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Srdce a krev
Anatomický model srdce – srdce člověka se skládá ze 4 částí – dvou síní a dvou komor. V srdci najdeme
také chlopně, jejichž úkolem je zabránit zpětnému toku krve. Chlopně oddělují komory od tepen, které
z nich vystupují. Dále je najdete na levé i pravé straně srdce mezi komorou a síní. Komory a síně
oddělují cípaté chlopně. Podívejte se na model a zjistěte, na které straně srdce leží dvojcípá a na které
trojcípá chlopeň. Svoji odpověď napište do pracovního listu.
Mikroskop s trvalým preparátem (krevní nátěr člověka) – Krev člověka tvoří kapalná složka (krevní
plazma) a pevná složka (krevní tělíska). Mezi krevní tělíska patří červené a bílé krvinky a krevní destičky.
Červené krvinky mají penízkovitý tvar a zralé neobsahují jádro. Když červená krvinka vznikne v kostní
dřeni, tak jádro má. Trvá jí 7 dní, než dozraje a při tomto zrání jádro ztrácí. Díky této ztrátě sama
spotřebuje méně kyslíku, je schopná více dýchacích plynů přenést a také lépe projde tenkými
vlásečnicemi. V krvi se ale nacházejí také bílé krvinky, kterých je několik typů a my je můžeme odlišit
podle tvaru jejich jádra. Obecnou funkcí bílých krvinek je obranyschopnost organismu. Dále se v krvi
nacházejí krevní destičky, které mají nepravidelný tvar, jelikož vznikají jako úlomky při tvorbě jiných
krevních tělísek. Jejich funkcí je zástava krvácení. Na preparátu určete, pod kterým písmenem je
červená a pod kterým bílá krvinka.
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Mozek
Anatomický model mozku – mozek savců se skládá z 6 částí – koncový mozek, střední mozek,
mezimozek, mozeček, prodloužená mícha a most Varolův. Prohlédněte si model a těchto 6 částí
doplňte do vašeho pracovního listu.
Mikroskop s trvalým preparátem (mozeček člověka) – mozeček zajišťuje koordinaci pohybů (jemných,
přesných, rychlých) a udržování rovnováhy. Jeho činnost je podvědomá. Svou činností mozeček
ovlivňuje i poznávací funkce (např. zpracování zrakových informací a myšlení) a řeč. Mozeček není
pokládán za životně důležitou součást mozku – lidé jsou schopni kvalitně žít i při jeho vrozeném
nevyvinutí. Avšak jeho poškození v dospělosti může mít závažné následky v podobě neurologické
poruchy. Obdobnou poruchu způsobuje vliv nadměrného množství alkoholu na tuto část mozku
v průběhu opilosti, jde např. o známé poruchy rovnováhy ("motání se") u opilců. Prohlédněte si trvalý
preparát a najděte v něm Purkyňovy buňky. Jsou to největší neurony (neuron = základní stavební
a funkční buňka nervové soustavy) v kůře mozečku. Jejich vzájemné uspořádání v jedné vrstvě
připomíná domino.

67

Oční vady
Model krátkozrakost x dalekozrakost – U zdravého oka vzniká obraz pozorovaného předmětu přesně
na sítnici. Pomocí našeho modelu zjistěte, jak je to u oka krátkozrakého a dalekozrakého. Vaše
odpovědi zapište do pracovního listu.
Test barvocitu – barvoslepost se dá odhalit pomocí speciálních schémat – tzv. pseudoizochromatických
tabulek. Tabulky obsahují body různých barev a různého jasu. Barevné body vytvářejí určité číslice,
písmena či geometrické tvary na pozadí odlišně zbarvených bodů. Osoba s porušeným barvocitem není
schopna znaky úspěšně identifikovat.
Naše oko je schopné vnímat 3 základní barvy – červenou, zelenou a modrou. Ostatní barvy vznikají
z těchto základních. Barvoslepost je porucha barevného vidění lidského oka. Její odborný název
daltonismus je odvozen od jména anglického přírodovědce Johna Daltona, který touto poruchou sám
trpěl a vědecky ji popsal. Nejčastější je tzv. částečná barvoslepost, při níž jde o poruchu vnímání jen
některé z barev. V populaci je nejčastější porucha rozlišení červené a zelené barvy. Druhou nejčastější
je porucha vnímání modré barvy.
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2. hodina
Forma a bližší popis realizace
Na připravených stanovištích s mikroskopy, anatomickými modely a dalšími pomůckami jsou
připraveny popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout. Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic
a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj pracovní list, do nějž si zaznamenává své
výsledky a odpovědi. Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům představena a popsána. Pokud
by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Metody
Experimentování, měření, pozorování, diskuze
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
UCHO
anatomický model ucha
ZÁRODEK, GENETIKA
anatomický model zárodku
obálky s puzzle
IZOLACE DNA Z OVOCE/ZELENINY
kádinka s filtrátem z ovoce/zeleniny (banán, jahoda, brokolice)
stojan s plastovými zkumavkami s víčky
jar
vychlazený líh
kapátka
stojan se zkumavkou na shromažďování všech vzorků
papírové utěrky
„Kam patří tato kost?“
modely kostí – bederní obratel, kost klíční, kost pánevní, kost holenní, kost lýtková, kost pažní
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Podrobně rozpracovaný obsah
Žákům jsou představena jednotlivá stanoviště a následuje samostatná činnost ve skupinkách s řešením
předložených úkolů a hledáním odpovědí na položené otázky.

Ucho
Anatomický model ucha – Ucho je párový sluchový orgán. Jeho základními částmi jsou vnější, střední
a vnitřní ucho.
a/ Vnější ucho se skládá z boltce, zevního zvukovodu a bubínku. Boltec je tvořen chrupavkou a směřuje
zvukové vlny do zvukovodu. Velikost a tvar boltce nemá ale na kvalitu sluchu vliv. Vnější zvukovod (také
se mu říká sluchový kanálek) je trubicovitá část, jejíž délka u dospělého člověka je průměrně 3 cm. Na
konci zvukovodu se nachází bubínek, který tvoří hranici mezi vnějším a středním uchem. Zvuková vlna,
která projde zvukovodem, naráží do bubínku a putuje dál do nitra ucha. Bubínek je vazivová blanka
(cca 0,1 mm silná). Zvuková vlna jej rozechvěje, bubínek ji zesílí a předá do středního ucha.
b/ Střední ucho je soubor vzduchem vyplněných dutin. Začíná bubínkem, na který jsou postupně
napojeny tři sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek. Tento řetěz kůstek přenáší zvuk od
bubínku do vnitřního ucha. Třmínek je nejmenší kostí lidského těla, na délku má v průměru 2,6 mm. Ze
středního ucha do nosohltanu vyúsťuje Eustachova trubice, která vyrovnává tlak ve středním uchu
s tlakem v okolním prostředí. Pomáhá také čistit středoušní dutinu.
c/ Vnitřní ucho leží v kostěném labyrintu kosti spánkové. Části kostěného labyrintu, které kopíruje
blanitý labyrint, jsou: 3 polokruhovité kanálky, vejčitý váček, kulovitý váček a hlemýžď. Hlemýžď je
stočená trubička naplněná tekutinou (endolymfou). Vlnění endolymfy rozechvěje krycí membránu
Cortiho orgánu, který obsahuje vláskové buňky. Vláskové buňky jsou receptory sluchu. Jednotlivé
vláskové buňky se napojují na sluchový nerv, který vysílá signály do mozku. Tyto signály jsou vnímány
jako zvuk. Vejčitý a kulovitý váček a tři polokruhovité kanálky skládají dohromady rovnovážný orgán.
Ten slouží k detekci polohy a zrychlení. Předrážděním této části ucha vzniká mořská nemoc.
Prohlédněte si model ucha a popište jednotlivé sluchové kůstky. Najděte a pojmenujte tu část ucha,
která slouží k vyrovnání tlaku na bubínek.
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Zárodek, genetika
Anatomický model zárodku – zárodek (embryo) je jedna z prvních fází individuálního vývoje živočichů
a rostlin. U člověka se jedná o období od 2. do 8. týdne nitroděložního vývoje. Před sebou máte model
zárodku. Prohlédněte si ho a doplňte, kde se nacházejí základy jednotlivých orgánů a částí těla. Ty máte
vypsané na zalaminovaném papíře na stanovišti.
1 – základ mozku

1a – koncový mozek

1b – mezimozek

1c – střední mozek

1d – mozeček

1e – zadní mozek

2 – základ nosu

3 – základ oka

4 – základ horní čelisti

4a – základ ucha

5 – systém žaberních oblouků

5a – I. žaberní oblouk – oblouk spodní čelisti

5b – II. žaberní oblouk – jazylkový oblouk

5c – III. žaberní oblouk – hltanový oblouk

5d – IV. žaberní oblouk

6 – základ srdce

6a – srdeční předsíň

6b – srdeční komora

7 – základ jater

8 – základ horní končetiny

9 – základ dolní končetiny

10 – základ obratlů
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Obálky s puzzle – v obálce máte rozstříhané a smíchané dílky, které patří buněčnému jádru, struktuře
DNA a chromozómu. Sestavte z těchto dílku jednotlivé obrázky. A jaká je mezi těmito strukturami
souvislost? - DNA (deoxyribonukleová kyselina) je nositelkou genetické informace a je uložena v jádře
všech živých buněk. V jádře se nachází v neuspořádané podobě. Pokud se buňka dělí, je třeba, aby se
DNA rozdělila rovnoměrně. Proto je potřeba ji uspořádat. A k tomu slouží právě chromozóm, do jehož
podoby se DNA tzv. spiralizuje.
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Izolace DNA z ovoce/zeleniny
DNA = kyselina deoxyribonukleová je biomakromolekula (velká molekula složená z menších pravidelně
se opakujících podjednotek přírodního původu). DNA je tvořena dvěma řetězci. Oba řetězce vytváří
(nejčastěji) pravotočivou šroubovici označovanou jako double helix.
DNA má 3 strukturní části:
a/ cukerná složka 2-deoxy-D-ribóza
b/ dusíkatá báze – tu zastupují deriváty purinu (Adenin, Guanin) a pyrimidinu (Cytosin, Thymin). Mezi
bázemi dochází k interakci. Mluvíme se zde o tzv. zákonu komplementarity – spolu se váží vždy jen
2 specifické báze: Adenin a Thymin (spojeny 2 vodíkovými můstky), Cytosin a Guanin (3 vodíkové
můstky).
c/ fosfát – tedy zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné H3PO4
Jako denaturaci DNA označujeme jev, kdy dojde (např. zvýšenou teplotou, extrémním pH ...) k oddělení
obou vláken od sebe.
Izolujte DNA z buněčného materiálu (postup viz pracovní list).
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Kam patří tato kost?
Kosti slouží především jako mechanická ochrana vnitřních orgánů (mozek, srdce, plíce, žaludek) a také
jako opora těla, na pohybové kosti jsou uchyceny svaly a šlachy. Lidská kostra tvoří přibližně 13 %
tělesné hmotnosti. Tělíčko novorozence je složeno asi z 305 kostí, které v průběhu života člověka
srůstají či dokonce zanikají. Tělo dospělého člověka má nejčastěji 206 kostí, ale počet může být vyšší
i nižší.
Kosti dělíme podle jejich tvaru na
a/ dlouhé kosti (kosti končetin)
b/ krátké kosti (např. obratel)
c/ ploché kosti (lopatka, žebra, pánev atd.)
Prohlédněte si dané kosti a rozhodněte, kam která kost v těle patří.
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2.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích Sexmisie a Člověk – 2 hodiny
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k exponátům v expozici Sexmisie. Tato
expozice je zpracována ve spolupráci se sexuology a s dětskými psychology, takže citlivou formou
seznamuje žáky s informacemi, které by se ve škole kromě přírodopisu měly probírat také v rámci
sexuální výchovy.
Metody
Práce s textem, pozorování
Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 5 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Sexmisie.
Tato expozice je rozdělena do 4 tematických oblastí, které na sebe navazují:
Já – popis pohlavních znaků muže a ženy, intimní hygiena, menstruační a ovulační cyklus
My – život v páru, antikoncepce, sexuální polohy, sexuálně přenosné nemoci
Oni – sexuální menšiny, sexuální úchylky, sex v jiných kulturách
Tabu – sexuální deviace, nemoci, prevence některých onemocnění
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Sexmisie nekončí. Kromě 5 otázek, které
jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. V expozici Sexmisie je více textů než
v ostatních expozicích a žáci mohou v expozici strávit i delší čas.
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2. hodina
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní list s otázkami, které je nasměrují k vybraným exponátům v expozici Člověk.
Zde si vyzkouší ještě další schopnosti lidského těla a pomocí položených otázek a odpovědí na ně získají
další informace z oblasti anatomie.
Metody
Práce s textem, pozorování, měření, experimentování
Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 5 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Sexmisie.
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Člověk nekončí. Kromě 7 stanovišť, která
jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. V expozici Člověk mají žáci možnost
porovnat některé schopnosti lidského těla se schopnostmi vybraných zvířat.
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2.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Na konec 2. návštěvy science centra je také vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých
žáci pracovali a také umožnit žákům vyjádřit se k celému programu.
Metody
Diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Pomůcky
Vypracované pracovní listy, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili předloženou problematiku správně. Proto je vhodné projít postupně
se všemi jednotlivé otázky a úlohy a formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Žáci také potřebují prostor pro sdílení svých zážitků. Návštěva expozice Sexmisie je pro mnohé žáky
otevřením témat, o kterých se běžně se spolužáky, ale ani s rodiči nebaví. Občas mají někteří žáci
otázky, které přesahují pouhou informační funkci předložených úloh a potřebují se zeptat na různá
onemocnění, úchylky nebo chování, které je v expozicích zaujala nebo se kterými se setkali u svých
příbuzných nebo ve svém širším okolí.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu.
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3 Metodická část
Cíl programu
Cílem programu je seznámit žáky s vybranými základními částmi lidského těla a jejich funkcí. Žáci by
měli porozumět stavbě lidského těla a měli by zvládnout popsat jeho základní části a funkce.
Téma Člověk je součástí RVP, ve školách je mu věnován dostatek času, ale při výuce ve školách nejsou
většinou k dispozici názorné modely a pomůcky, díky nimž si žáci propojí teoretické znalosti se
skutečností. Také kvalitní moderní mikroskopy na některých školách chybí, a přitom jsou
nenahraditelným nástrojem pro poznávání živého světa kolem nás.
Nezbytná teorie
Základní teorie potřebná k provedení vzdělávacího programu je součástí např. učebnice Přírodopis 8 –
biologie člověka z nakladatelství Nová škola (DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL.
Přírodopis: učebnice. 2. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, 2016. Duhová řada. ISBN 978-80-7289793-3).
Základní teorie doplněná tipy na praktické činnosti je součástí další učebnice Hravý přírodopis
z nakladatelství TAKTIK (ŽÍDKOVÁ, Hana, Kateřina KNŮROVÁ, Petra KAREŠOVÁ, et al. Hravý
přírodopis 8: pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Ilustroval Roland HAVRAN. Praha: Taktik, 2018. ISBN
978-80-7563-140-4).
Vstupní předpoklady pro program
Program je určen žákům 8. nebo 9. tříd, kteří se dle ŠVP ve škole zabývají lidským tělem.
Pro provedení programů je potřeba mít k dispozici materiální vybavení – mikroskopy, modely orgánů
lidského těla a také spotřební materiál k jednotlivým pokusům.
Programy se odehrávají uvnitř budovy, takže jsou nezávislé na počasí.
Realizátory programu ve školní části by měli být učitelé přírodopisu, kteří mají znalosti potřebné pro
provedení žáků připravenou školní částí programu.
V rámci neformálního vzdělávání by realizátorem programu měl být člověk, kterému je blízká biologie,
a kromě vysvětlení teorie je schopen také připravit laboratorní stanoviště. Při samotné realizaci
programu musí být realizátor programu schopen reagovat na dotazy žáků i na jejich potřeby při obsluze
stanovišť.
Přínos neformálního vzdělávání
Propojení aktivit ve škole a v science centru umožní učitelům doplnit teoretickou výuku praktickými
činnostmi, které jsou ve škole z velké části nerealizovatelné.
Díky připraveným praktickým stanovištím s možností vlastního samostatného pozorování získají žáci
praktickou zkušenost s laboratorními postupy, s řešením zadaných úkolů i možnost vytvořit si teorie,
které vzápětí mohou díky vlastnímu bádání potvrdit nebo vyvrátit.
Na velkých exponátech jsou pak demonstrovány různé principy funkce vybraných částí lidského těla
a žáci mají možnost vyzkoušet si prakticky některé znalosti, které získali ve škole.
Rozvíjené kompetence včetně konkrétního způsobu jejich rozvíjení
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost práce s digitálními
technologiemi, Schopnost učit se.
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Při všech tematických blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při které musí vzájemně
komunikovat, diskutovat a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům
předkládány texty různé délky a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika metodami měření
různých veličin, které si sami aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni splnit
zadané úkoly. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu, jeho
přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
V laboratorních blocích se žáci setkají s digitálními mikroskopy a s dalšími digitálními měřicími přístroji
pro měření některých vlastností lidského těla. Žáci by měli také teoreticky ovládnout a prakticky si
vyzkoušet zásady bezpečného zacházení s různými typy měřicích přístrojů a také mikroskopů.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti učit se. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.
Vhodné modifikace programu i s ohledem na účastníky se SVP
Žáci s SVP většinou potřebují individuální tempo při různých aktivitách během vzdělávacího programu.
Pokud víme, že žák s SVP se zúčastní programu, je vhodná konzultace s vyučujícím, který dítě zná.
Předem se s učitelem může domluvit, v čem by mohl nastat problém a jak mu předejít. V případě, že
má dítě s SVP přiděleného asistenta, je žádoucí seznámit předem asistenta s obsahem programu, aby
jím mohl provést dítě s SVP tak, aby dítě bylo schopno zúčastnit se co největší části aktivit.
Možné komplikace a problémy, řešení nestandardních situaci
Vzhledem k sestavení programu z části, která se odehrává ve škole, a z části probíhající v science
centru, může realizaci programu ohrozit personální situace v obou institucích (nemoc učitele nebo
realizátorů programu) nebo také neplánované události jako uzavření škol, karanténa apod. Při těchto
nenadálých podmínkách je nutné program odložit na jiný termín. Výhodou je, že školní část a část
probíhající v science centru nejsou provázané tak pevně, aby se nedaly oddělit. Je proto možné
realizovat jen část školní výuky nebo zařadit návštěvu science centra na začátek programu. Výhodou
samozřejmě je, pokud už žáci mají nějaké teoretické znalosti, které si upevní a ověří při praktických
činnostech.
Vhodná literatura, odkazy apod.
Pro podrobnější informace o lidském těle, jeho částech a funkci je k dispozici celá řada literatury
a zdrojů na internetu. Pro žáky jsou zajímaví také ilustrované encyklopedie a atlasy lidského těla, kde
mohou vidět působivé detaily jednotlivých částí lidského těla.
Vhodné zdroje jsou například následující publikace:
Biologie člověka pro gymnázia - podrobnější vysvětlení funkce všech částí lidského těla včetně popisu
jeho částí je součástí přehledné učebnice (Biologie člověka pro gymnázia, NOVOTNÝ, Ivan a Michal
HRUŠKA. Biologie člověka. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2021. ISBN 978-80-7373-169-4).
Biologie člověka pro učitele - zajímavým zdrojem informací je také tako kniha, která obsahuje kromě
popisu anatomie a vývoje člověka také obsáhlou část věnovanou zdravému životnímu stylu.
(MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-2463-357-2).
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Přírodopis 8 – savci a člověk - zajímavý pohled na lidské tělo v přímém srovnání s ostatními savci.
V čem je člověk odlišný a v čem naopak stejný jako ostatní zástupci savců? (BŘICHÁČKOVÁ, Eva a Marie
FRANCOVÁ. Přírodopis 8: savci a člověk : učebnice pro 8. ročník základní školy nebo tercii víceletého
gymnázia. Brno: Nová škola - Duha, [2019]. Čtení s porozuměním. ISBN 978-80-88285-07-6.)
Lidské tělo - ilustrovaný průvodce jeho strukturou, fungováním a poruchami (Smith, M., (2009) Lidské
tělo. FRAGMENT. ISBN 978-80-253-0927-8).
Ilustrovaný přehled biologie (Stockley, C., (1994) Ilustrovaný přehled biologie. Nakladatelství BLESK.
ISBN 80-85606-32-1).
Pro zájemce o detailní zobrazení různých částí lidského těla je vhodný např.
Velký ilustrovaný atlas lidského těla (MCMILLAN, Beverly. Velký ilustrovaný atlas lidského těla. Praha:
Svojtka & Co., 2009. ISBN 978-80-256-0152-5) nebo dvoudílný podrobný Atlas anatomie člověka
zaujme všechny zájemce o podrobné zobrazení všech detailů v lidském těle (GRIM, Miloš, Ondřej
NAŇKA a Ivan HELEKAL. Atlas anatomie člověka. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-4156-7). Tyto
knihy jdou určitě podrobností svého obsahu nad úroveň standardního učiva základní školy, ale pro
zájemce, kteří třeba v budoucnu budou směřovat do oboru lékařství, mohou být velmi inspirativní.
Online zdroje:
Na stránkách Českého červeného kříže je popsáno lidské tělo a jeho funkce s přiměřenou odborností
a podrobností pro žáky základní školy. (Lidské tělo - Mladý zdravotník. Home - Mladý zdravotník
[online]. Copyright © 2022 Český červený kříž [cit. 24.01.2022]. Dostupné z:
https://mladyzdravotnik.cz/kategorie/prevence/lidske-telo/)
Na stránkách České televize v sekci ČT EDU je volně ke sledování celá řada krátkých videí o lidském těle
a dalších tématech týkajících se člověka. Videa jsou sice určena pro středoškoláky, ale i žáci 8. nebo
9. ročníku základní školy mohou z těchto videí čerpat užitečné informace. (Biologie - ČT edu - Česká
televize. Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma - ČT edu - Česká televize [online]. Copyright
© Česká televize 1996 [cit. 24.01.2022]. Dostupné z:
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/biologie?stranka=2&tema=biologie-cloveka)
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3.1 Metodický blok č. 1: Člověk – výuka ve škole
Výuka ve škole na téma Člověk může probíhat různými metodami, žáci se při ní mohou procvičit
ve vyhledávání informací, jejich kritickém posouzení a také v prezentaci získaných informací ostatním
spolužákům. Je vhodné zařazovat do výuky skupinové aktivity, které motivují žáky v rozvoji
komunikačních dovedností a také je možné zařadit řízenou diskuzi o některých ne zcela jednoznačných
tématech souvisejících s lidským tělem (např. vegetariánství, konzumace alkoholu, ochrana vlastního
zdraví po zahájení sexuálního života a další).
Vhodné je doplnění výkladu a práce s informacemi praktickými činnostmi a ukázkami na konkrétních
modelech a názorných kresbách. Pokud ovšem není škola vybavena pomůckami, může výuka ve škole
sloužit právě jako teoretická část, jejíž praktické ověření proběhne při návštěvách science centra.
K dispozici by pro výuku kromě učebnic se základními informacemi měly být různé atlasy a další
literatura, např. dle tipů na základní a rozšiřující literaturu z úvodu metodické části.
3.1.1 Téma č. 1: Dýchací soustava – 1 hodina
Hodina věnovaná dýchací soustavě je sestavena z několika částí. V první části se žáci seznámí
se základními informacemi o stavbě dýchací soustavy a o funkcích jejích jednotlivých částí. Následně si
ve skupinách vyzkouší změřit svou vitální kapacitu plic. Dále prozkoumají jednoduchý model plic.
V závěru hodiny žáci dostanou shrnující pracovní list, který obsahuje popis dýchací soustavy a doplnění
tvrzení, která se týkají dané tematiky. Společně pak diskutují o jeho řešení a o naměřených hodnotách
vitální kapacity plic.
1. hodina
Cíl hodiny
Žák rozumí pojmu dýchací soustava, popíše její stavbu, rozpozná její části.
Žák dokáže popsat jednotlivé části dýchací soustavy a jejich funkce, chápe rozdíl mezi zevním a vnitřním
dýcháním.
Žák umí změřit objem plic, vysvětlí význam bránice pro dýchání, rozpozná příznaky pneumotoraxu
a zná pravidla jednoduché předlékařské pomoci.
Rozvoj kompetencí
Při měření objemu plic, odečítání ze stupnice na plastové láhvi a zápisu naměřené hodnoty rozvíjí žáci
svou kompetenci matematických schopností.
Při diskuzi o dýchací soustavě, možných komplikacích a pravidlech pro poskytnutí první pomoci rozvíjejí
žáci svou kompetenci v komunikaci.
Při seznamování s novými pojmy posilují žáci svou kompetenci učit se.
Metody
Demonstrace, diskuze, skupinová práce, frontální výuka, dovednostně-praktické metody.
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Forma a bližší popis realizace
Hodina věnovaná dýchací soustavě je sestavena z několika částí. V první části se žáci seznámí
se základními informacemi o stavbě dýchací soustavy a o funkcích jejích jednotlivých částí. Následně
si ve skupinách vyzkouší změřit svou vitální kapacitu plic. Dále prozkoumají jednoduchý model plic.
V závěru hodiny žáci vyplňují pracovní listy, kontrolují své výsledky a diskutují výsledky experimentu.
Hodina je doplněná jednoduchým pokusem na měření objemu plic a také pokusem demonstrujícím
význam bránice pro dýchání. Názorně je předveden také mechanismus pneumotoraxu a jeho laické
ošetření.
Průběh hodiny – metodické pokyny
Hodina je rozdělena na několik částí. Metodické pokyny uvedeme ke každé části zvlášť. Je nezbytné,
aby v každé části hodiny učitel poskytoval žákům pomoc a zpětnou vazbu všude tam, kde je to účelné
a když o ní žáci požádají.
1. 15 minut: Představení průběhu a cílů hodiny. Prezentování základních informací o dýchací
soustavě.
2. 15 minut: Experimentování – měření vitální kapacity plic a práce s modelem plic.
3. 10 minut: Vyplňování shrnujících pracovních listů a řízená diskuze.
4. 5 minut: Závěrečné zhodnocení hodiny, celkové shrnutí tématu.
Ad 1. Prezentování základních informací o dýchací soustavě
Pro první část hodiny využijeme frontální výuku, při níž budou pomocí připravené prezentace žákům
sdělovány a vysvětlovány základní pojmy: dýchací soustava, funkce dýchací soustavy, zevní a vnitřní
dýchání a plicní váčky s plicními sklípky. Sledujeme plnění těchto výukových cílů: žák rozumí pojmu
dýchací soustava, popíše její stavbu, rozpozná její části, popisuje její jednotlivé části a jejich funkce,
chápe rozdíl mezi zevním a vnitřním dýcháním. Učitel využije slovní metody výuky, při kterých zapojuje
žáky pomocí otázek např.: „Jaké si myslíte, že má dýchací soustava funkce?“. „Slyšeli jste někdy pojem
vnitřní a zevní dýchání?“, pokud ano „Dokážete vysvětlit rozdíl mezi zevním a vnitřním dýcháním?“.
„Z čeho se tedy skládá dýchací soustava?“, „Jaký je základní stavební prvek plic?“. Při výkladu
využíváme odpovědi žáků. Žáky necháme navzájem se opravovat a zpřesňovat dané pojmy, čímž u žáků
rozvíjíme kompetence k učení, komunikativní a personální vlastnosti. Učitel vše řídí a následně
precizuje pomocí prezentace. Prezentace poté slouží jako zápis pro žáky.
Ad 2. Experimentování – měření vitální kapacity plic a práce s modelem plic
Souběžně probíhá praktické měření vitální kapacity plic jednotlivých žáků pomocí jednoduchého
spirometru a zkoumání jednoduchého modelu plic vyrobeného z PET láhve. Žáci pracují ve dvojicích.
Pro jednoduché měření kapacity plic je potřeba hluboká mísa nebo vanička, gumová hadička,
uzavíratelný průhledný plastový kanystr o objemu nejlépe 5 litrů (třeba od sirupu), lihový fix a odměrný
válec.
Dopředu je potřeba vyrobit na průhledném kanystru stupnici. K její výrobě poslouží odměrný válec, do
nějž postupně odměřujeme 200 ml vody a ty vždy přelejeme do kanystru. Po ustálení nové hladiny
vody označíme lihovým fixem výšku hladiny a takto postupně vytvoříme stupnici.
Před zahájením měření kapacity plic naplníme kanystr vodou a uzavřeme jej. Kanystr převrátíme
a ponoříme jej do vaničky nebo do hluboké mísy s vodou. Pod vodou pak kanystr odšroubujeme
a vsuneme do něj hadičku. Druhý konec hadičky držíme nahoře nad kanystrem. Důležité je si před
měřením všimnout, v jaké výšce se nachází hladina vody v kanystru. Před samotným měřením je
87

potřeba se několikrát pořádně zhluboka nadechnout a vydechnout a po posledním hlubokém nádechu
vydechnout všechen vzduch do hadičky. Nejlepší je mít při výdechu ucpaný nos, aby jím nemohl vzduch
unikat. Po výdechu hadičku ohneme, abychom mohli změřit novou hladinu vody po výdechu. Rozdíl
hladin na stupnici tvoří objem vytlačené vody a určuje tak kapacitu plic.
Jak tento jednoduchý pokus funguje? Vzduch má nižší hustotu než voda, a když jej vydechujeme do
kanystru, stoupá v podobě bublinek nad vodní hladinu. Díky zvyšování tlaku vzduchu nad vodní
hladinou v kanystru je voda vytlačována ven do vaničky až do chvíle, kdy přestane vzduch hadičkou
proudit a „dojde nám dech“.

Než se žáci vystřídají při měření kapacity plic, mohou prozkoumat jednoduchý model plic vyrobený
z PET láhve. Model není příliš náročný na výrobu, ale je potřeba jej mít vyrobený předem. Pro výrobu
modelu plic se lze inspirovat např. zde:
https://www.gymso.cz/fyzika/wp-content/uploads/2014/08/plice.pdf
Tento model velmi názorně demonstruje význam bránice pro dýchání a také je na něm možné
pozorovat, co se děje při pneumotoraxu. Na modelu se dá udělat dírka v oblasti „hrudního koše“,
kterou lze otevřít a vzduch z prostoru hrudníku pak může volně proudit ven a dovnitř. Pohyb bránice
je pak vůči plicím naprosto neúčinný a dýchání nemůže fungovat. Po uzavření otvoru v láhvi se při
pohybu bránice začnou plíce opět zvětšovat a zmenšovat a může docházet k dýchání.
Žáci tak pochopí, že pokud dojde při úrazu ke vzniku otvoru do dutiny
hrudní, je potřeba otvor vzduchotěsně uzavřít, například přiložením
plastové vrstvy (kus igelitového sáčku, pláštěnky či jiné měkké vrstvy)
a zajistit jeho důkladné umístění (přilepení izolepou nebo lékařskou
náplastí).
Výroba modelu plic trvá nějakou dobu (odhadem půl hodiny, pokud
máme k dispozici všechny pomůcky), takže je vhodné vyrobit si model
plic předem. Výhodou je, že model je použitelný opakovaně. Jen po
nějaké době (1–2 roky) dojde k degradaci gumových balonků, které
zkřehnou a prasknou.
Na výrobu potřebujeme průhlednou plastovou láhev o objemu 1,5 nebo
2 litry, 2 brčka, 3 nafukovací balónky, lepidlo nebo izolepu, tavnou
pistoli.
Do víčka PET láhve vyvrtáme 2 otvory pro brčka. Případně můžeme pro
vytvoření otvoru použít rozžhavený tlustý hřebík. Do otvorů vsuneme
2 brčka a připevníme je vzduchotěsně silikonovým lepidlem z tavné
pistole. K brčkům připevníme balonky, a připevníme je opět
vzduchotěsně (izolepou, případně je možno přidělat je napevno kuchyňskými gumičkami). Nyní
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vsuneme balonky na brčkách hrdlem do láhve a víčko zašroubujeme. Z láhve odřízneme dno. Z třetího
balonku použijeme největší gumovou plochu. Nafukovací část balonku a jeho zúženou část
odstřihneme. Zbylou blánu z balonku upevníme izolepou na spodek láhve tak, aby špička balónku mířila
ven z láhve. Zatáhneme-li lehce za špičku balonku, balonky uvnitř láhve se nafouknou. Při opačném
pohybu balonkové blány směrem dovnitř láhve. Naopak vtlačíme-li následně špičku balonku dovnitř
láhve, vzduch z „plic“ odejde brčky ven. Spodní balonková blána představuje bránici a její funkci
při dýchání. Balonky uvnitř láhve představují v tomto modelu plíce.
Žáci mezi sebou mohou porovnávat svou naměřenou vitální kapacitu plic a vysvětlit si vzájemně
fungování modelu plic.
Pomocí experimentu dochází k naplňování těchto výukových cílů: žák vysvětlí význam bránice pro
dýchání, rozpozná příznaky pneumotoraxu a aplikuje jednoduchou předlékařskou pomoc.
Při experimentu dochází k rozvoji kompetencí sociálních a personálních a kompetencí pracovních.
Dochází také k rozvoji jemné motoriky žáků. Při jeho realizaci využíváme dovednostně-praktické a
názorně-demonstrační vyučovací metody. Učitel demonstruje práci s modelem plic a práci se
spirometrem. Následně pracují žáci samostatně ve dvojicích. Učitel během experimentování poskytuje
individuální rady a pomoc.
Ad 3. Vyplňování PL a řízená diskuze
Žáci vyplní shrnující pracovní list a prostřednictvím řízené diskuze kontrolují, popřípadě doplní své
výsledky. V této části hodiny učitel pracuje jako moderátor. Žáci díky získaným zkušenostem
a vědomostem doplní tvrzení z úvodní prezentace. Žáci obhajují svá stanoviska a podporují je
konkrétními příklady z experimentů. Společně správně pojmenují jednotlivé části dýchací soustavy.
Žáci mezi sebou také porovnávají svou naměřenou vitální kapacitu plic a vysvětlují si vzájemně
fungování modelu plic a pojmenují jeho části.
Dochází tak k rozvoji kompetencí k učení, kompetencí sociálních a personálních. Učitel využívá slovních
vyučovacích metod.
Slidy prezentace s doplněnými odpověďmi. Úkolem žáků je právě tyto odpovědi doplnit.
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Doplňující teorie k tématu:
Hlavní funkcí dýchací soustavy je výměna dýchacích plynů a oxidativní metabolismus tkání. Dýchání se
dělí na vnější a vnitřní.
VNĚJŠÍ DÝCHÁNÍ – výměna plynů mezi vzduchem a krví.
VNITŘNÍ DÝCHÁNÍ – výměna plynů mezi krví a tkáněmi.
VODIVÁ ČÁST DS
Dýchací cesty – nosní dutina (čištění a ohřívání vzduchu), hltan (horní cesty dýchací), nosohltan, hrtan,
průdušnice, ta se rozděluje na dvě průdušky, které vstupují do plic (dolní cesty dýchací).
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RESPIRAČNÍ ČÁST DS
-

-

Pravá a levá plíce,
o Vlastním místem výměny plynů jsou plicní váčky, jejichž stěny jsou vyklenuty v plicní
sklípky (alveoly).
přenos kyslíku a oxidu uhličitého.
o Z plicních sklípků přechází kyslík difuzí jejich stěnou do plicních kapilár a odtud je
transportován krví do kapilár ve tkáních, oxid uhličitý je přenášen opačným směrem.
o Kyslík se přenáší krví ve dvou formách – fyzikálně rozpuštěný v plazmě; vázaný na
molekuly hemoglobinu v červených krvinkách.
o Oxid uhličitý se přenáší krví ve třech formách – fyzikálně rozpuštěný v plazmě; vázaný
na molekuly hemoglobinu v červených krvinkách; ve formě hydrogenuhličitanového
iontu.

Učebnice:
- Vaněčková, I. a kol.: (2006) Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, pracovní sešit.
(str.35-36) Fraus. ISBN 80-7238-428-7,
- Kvasničková, D. a kol.: (2016) Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy. (str. 18-19; 6265) Fortuna. ISBN 978-80-7373-027-7.,
- Novotný, I., Hruška, M.: (2008) Biologie člověka pro gymnázia. (str. 65-78) Fortuna. ISBN 97880-7373-007-9.
Problémy a možné řešení:
Nejčastější problémy s pochopením stavby a funkce dýchací soustavy se týkají principu přenosu plynů
v alveolech a také stavby a funkce mitochondrií. Pro žáky, kteří s těmito tématy zápasí, se osvědčilo
trpělivé a pomalé opakování, případně nabídnutí alternativního zdroje informací.
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3.1.2 Téma č. 2: Trávicí soustava – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák rozumí pojmu trávicí soustava, dokáže popsat její stavbu, rozpozná její části, popisuje její jednotlivé
části a jejich funkce.
Žák dokáže popsat, kde a jak se zpracovávají různé součásti potravy, chápe funkce jednotlivých
hormonů v trávicí soustavě.
Rozvoj kompetencí
Při zkoumání mapy chutí na jazyku pomocí různých roztoků rozvíjí žáci své základní schopnosti v oblasti
vědy a technologií.
Při práci ve skupinách a následné prezentaci zjištěných poznatků ostatním rozvíjejí žáci svou
kompetenci v komunikaci.
Při seznamování s novými pojmy posilují žáci svou kompetenci učit se.
Metody
Výklad, diskuze, skupinová práce, experimentování
Forma a bližší popis realizace
Vyučovací hodina věnovaná stavbě a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy je postavena na výkladu
a ukázkách jednotlivých částí trávicí soustavy. Žáci by měli pochopit, k čemu slouží jednotlivé části
trávicí soustavy. Také by měli pochopit, kde se zpracovávají a vstřebávají různé součásti potravy a jak
fungují v trávicí soustavě hormony.
Průběh hodiny:
1. 10 minut: Představení průběhu a cílů hodiny. Prezentování základních informací o trávicí
soustavě.
2. 15 minut: práce ve skupinách, vyhledávání informací k tématu.
3. 15 minut: Prezentace nalezených informací.
4. 5 minut: Závěrečné zhodnocení hodiny, zadání domácího úkolu.
Ad 2. Rozdělení žáků do sedmi skupin. Každé skupině je přiděleno ke zpracování jedno z nabízených
témat:
•

•
•
•

Části trávicí soustavy: pojmenujte části trávicí soustavy na obrázku („slepá mapa“ trávicí
soustavy). Kde se mění jídlo v sousto? Kde se sousto začíná trávit? V co se mění sousto v
žaludku?
Zpracování potravy v žaludku: Ze kterých částí se skládá žaludek? Z čeho je složená trávenina?
Proč se nenatráví stěny žaludku? Jakým způsobem dochází k rozmělnění sousta v žaludku?
Žaludeční enzymy: Vyjmenuj žaludeční enzymy. Jaké chemické složení mají žaludeční enzymy?
Jak působí tyto enzymy na sousto?
Funkce tenkého střeva: Ze kterých částí se skládá tenké střevo? Jaká je jeho průměrná délka?
Které enzymy působí v tenkém střevě?; Co se děje s tráveninou v tenkém střevě?
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•

•
•

Funkce tlustého střeva: Ze kterých částí se skládá tlusté střevo? Je slepé střevo součástí
tlustého střeva? Co se děje s tráveninou v tlustém střevě? Které bakterie lze v tlustém střevě
najít a jakou mají funkci?
Peristaltika: Vysvětli pojem peristaltika. Jakou funkci má peristaltika střev? Co by se stalo,
kdyby peristaltika přestala? Proč lékaři poslouchají peristaltiku střev přes břišní stěnu?
Hormonální regulace trávicí soustavy: Které hormony se účastní regulace trávicí soustavy?
Které žlázy vylučují tyto hormony? Uveď příklad onemocnění, které souvisí s poruchou
vylučování některého z hormonů. Co je to diabetes druhého typu?

Úkolem žáků je najít v nabízených zdrojích požadované informace a připravit si dvouminutové shrnutí
nejdůležitějších informací. Ke každému z témat je učitelem připraveno a konkrétně stanoveno to, co
mají žáci k zadanému tématu vyhledat.
Ad 3. Prezentace nalezených informací. Každá ze skupin vybere jednoho žáka, který bude její výsledky
prezentovat ostatním. Na prezentaci má 2 minut.
5 minut: Závěrečné zhodnocení hodiny, celkové shrnutí tématu. Zadání samostatné práce: žáci do příští
vyučovací hodiny vyplní pracovní list na téma trávicí soustava.
Někdy mohou žáci narazit na složitě popsanou funkci a stavbu jednotlivých částí trávicího systému. Pak
je na učiteli, aby je nasměroval na jednodušší zdroj nebo jim pomohl při zjednodušení složité
informace.
Teorie k tématu
FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY - zpracování potravy; získávání živin – cukrů (sacharidů), tuků (lipidů),
bílkovin (proteiny), vitaminů, minerálních látek a vody
STAVBA
ústní dutina – rozmělňování, zvlhčování a začátek trávení potravy; potrava se mění na sousto; zuby
a jazyk pomáhají rozmělňovat potravu; slinné žlázy vylučují sliny; sliny obsahují vodu, elektrolyty
(sodík, draslík, vápník, chloridové ionty, hořčík, fluór a jód hydrogenuhličitany, fosforečnany), mukus
(hlen), antiseptické látky (peroxid vodíku, imunoglobulin A) a různé enzymy – α-amyláza (štěpí škrob
a tuky), lysozymy (ničí bakterie); pH slin je přibližně neutrální (pH = 7–8)
hltan a jícen – přepravují sousto do žaludku
žaludek – shromažďují se zde sousta a mění se v tráveninu
tenké střevo – dochází zde k trávení a vstřebávání základních živin
tlusté střevo – vstřebává se zde voda a minerální látky; vzniká zde stolice
konečník a řitní otvor
TRÁVENÍ – makromolekuly potravy musí být rozštěpeny na malé molekuly, aby je tělo dokázalo využít
VSTŘEBÁVÁNÍ (RESORPCE) malé molekuly vzniklé trávením putují membránami střevních buněk
a přechází do krve a do lymfy
Příklad vyhledaných informací při samostatné práci
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Části trávicí soustavy: pojmenujte části trávicí soustavy na obrázku („slepá mapa“ trávicí soustavy). Kde
se mění jídlo v sousto? Kde se sousto začíná trávit? V co se mění sousto v žaludku?

•
•
•

jídlo se mění v sousto v ústní dutině
sousto se začíná trávit již v ústní dutině, kde se mísí se slinami, které obsahují enzym amylázu
(ptyalin), který katalyzuje štěpení škrobu na maltózu
sousto se mění v tráveninu rozmělněním a smícháním se žaludečními šťávami

Zpracování potravy v žaludku: Ze kterých částí se skládá žaludek? Z čeho je složená trávenina? Proč se
nenatráví stěny žaludku? Jakým způsobem dochází k rozmělnění sousta v žaludku?
•
•
•
•

žaludek se skládá ze tří základních částí – nahoře je fundus (obsahuje plynnou bublinu
z potravy), hlavní část – tělo, koncový úsek
trávenina – rozmělněná potrava + žaludeční šťávy (žaludeční šťáva obsahuje kyselinu
chlorovodíkovou a pepsinogen, který se mění na pepsin, ten katalyzuje štěpení bílkovin)
žaludeční stěna je chráněna vrstvou hlenu
pomocí pohybů žaludečních stěn, žaludeční obsah se hněte a promíchává se žaludeční šťávou

Žaludeční enzymy: Vyjmenuj žaludeční enzymy. Jaké chemické složení mají žaludeční enzymy? Jak
působí tyto enzymy na sousto?
•
•
•

pepsiny vznikající z pepsinogenů žaludeční šťávy; u kojenců lipáza
chemicky je to proteáza, která patří do třídy hydroláz a štěpí bílkoviny
pepsiny štěpí bílkoviny sousta

Funkce tenkého střeva: Ze kterých částí se skládá tenké střevo? Jaká je jeho průměrná délka? Které
enzymy působí v tenkém střevě?; Co se děje s tráveninou v tenkém střevě?
•

dvanáctník; lačník a kyčelník
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•
•
•

průměrná délka tenkého střeva je 3-5 m
enzymy v tenkém střevě amyláza pankreatická, disacharidázy z mikroklků, enteropeptidáza
z mikroklků, aminopeptidázy, dipeptidázy a lipázy
dochází k dalšímu trávení a také ke vstřebávání glukózy, aminokyseliny, mastných kyselin
a monoacylglycerolů

Funkce tlustého střeva: Ze kterých částí se skládá tlusté střevo? Je slepé střevo součástí tlustého
střeva? Co se děje s tráveninou v tlustém střevě? Které bakterie lze v tlustém střevě najít a jakou mají
funkci?
•
•
•
•

slepé střevo, apendix = červovitý přívěsek (slepý výběžek), tračník vzestupný, tračník příčný,
tračník sestupný, konečník – končí konečníkem
ano je jeho součástí
vstřebávání vody a solí, shromažďování nestrávených a nestravitelných zbytků
například Escherichia coli – tvorba vitaminů B12 a K, Bacteroides, Lactobacillus – rozkládá
laktózu

Peristaltika: Vysvětli pojem peristaltika. Jakou funkci má peristaltika střev? Co by se stalo, kdyby
peristaltika přestala? Proč lékaři poslouchají peristaltiku střev přes břišní stěnu?
•
•
•
•

peristaltika je rytmický pohyb střev
posouvání obsahu střev
organismus by onemocněl, zkolaboval
protože v břišní stěně jsou střeva uložena

Hormonální regulace trávicí soustavy: Které hormony se účastní regulace trávicí soustavy? Které žlázy
vylučují tyto hormony? Uveď příklad onemocnění, které souvisí s poruchou vylučování některého
z hormonů. Co je to diabetes druhého typu?
•
•
•
•

inzulin, glukagon
vylučuje je slinivka břišní
cukrovka prvního a druhého typu
je chronické onemocnění, které vznikne, když tělo nedokáže vytvářet dostatek inzulinu, který
řídí množství glukózy v krvi nebo nedokáže účinně využít inzulin, který umí vytvořit

Zdroje informací pro realizátory programu:
učebnice např.: Vaněčková, I. a kol.: (2006) Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus.
ISBN 80-7238-428-7, Kvasničková, D. a kol.: (2016) Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy.
Fortuna. ISBN 978-80-7373-027-7., Novotný, I., Hruška, M.: (2008) Biologie člověka pro gymnázia.
Fortuna. ISBN 978-80-7373-007-9.
encyklopedie např.: Smith, M., (2009) Lidské tělo. FRAGMENT. ISBN 978-80-253-0927-8.; Stockley, C.,
(1994) Ilustrovaný přehled biologie. Nakladatelství BLESK. ISBN 80-85606-32-1., internet)
Problémy a možné řešení:
Při popisu trávicí soustavy je nejčastějším problémem chybějící znalost chemických procesů, základů
organické chemie a popis chemických reakcí. Řešením je vyhnout se složitému popisu chemických dějů
a soustředit se spíše na biologický popis procesů. Pokud je tato látka probírána v 8. ročníku ZŠ, lze se
zaměřit pouze na základní informace.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák se dokáže zorientovat v zubním diagramu, ví, kolik zubů tvoří dětský chrup a jaké zuby jsou
v dospělém chrupu.
Žák dokáže popsat, jaké chutě rozpozná díky chuťovým buňkám na jazyku.
Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupinách a následné prezentaci zjištěných poznatků ostatním rozvíjejí žáci svou
kompetenci v komunikaci.
Při seznamování s novými pojmy posilují žáci svou kompetenci učit se.
Při zkoumání mapy chutí na jazyku pomocí různých roztoků rozvíjí žáci své základní schopnosti v oblasti
vědy a technologií.
Při rozboru zubního diagramu posilují žáci svou matematickou schopnost a schopnost v oblasti vědy
a technologií.
Metody
Výklad, diskuze, skupinová práce, experimentování
Forma a bližší popis realizace
Vyučovací hodina věnovaná ústní dutině je postavená na výkladu základního učiva, samostatné práci
žáků a také experimentu, pomocí kterého si žáci ověří, zda jsou informace o rozložení buněk pro
vnímání různých chutí na různých částech jazyka pravdivé.
Průběh hodiny:
5 minut: Představení průběhu a cílů hodiny.
10 minut: Prezentování základních informací o ústní dutině, hromadnou formou s využitím připravené
prezentace.
20 minut: Experiment – vytvoření chuťové mapy jazyka. Žáci pracují ve dvojicích, přesně podle pokynů
v přiloženém textu – Chuťová mapa jazyka. Výsledky experimentu porovnají dle obrázku tradiční
chuťové mapy.
10 minut: Závěrečné zhodnocení experimentu a hodiny, celkové shrnutí tématu. Společná kontrola
domácího úkolu.
Vyučovací hodina věnovaná ústní dutině je postavená na výkladu základní látky, samostatné práci žáků
a také na experimentu, pomocí kterého si žáci ověří, zda platí informace o rozložení buněk pro vnímání
různých chutí na různých částech jazyka.
Základní informace získají žáci z prezentace o ústní dutině, kterou učitel postupně komentuje a ověřuje
si, že žáci správně chápou všechny pojmy a principy.

Praktický experiment – Chuťová mapa jazyka
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Žáci pracují ve dvojicích, přesně podle pokynů v přiloženém textu – Chuťová mapa jazyka. Výsledky
experimentu porovnají dle obrázku tradiční chuťové mapy. Experimentální otázkou je:
Platí informace o rozložení buněk pro vnímání různých chutí na různých částech jazyka?
Při informaci o nerovnoměrném rozložení chuťových buněk na jazyku mají žáci možnost vytvořit si
vlastní chuťovou mapu jazyka pomocí připravených jedlých roztoků a vatových tyčinek. Je to zároveň
možnost, jak konfrontovat žáky s rozporem mezi údaji uváděnými v učebnici a aktuálním výzkumem.
Od 70. let 20. století se totiž začaly objevovat výsledky výzkumů, které vyvrací tradiční informaci o tom,
že na jazyku jsou poměrně přesně oddělené oblasti pro vnímání jednotlivých chutí. Podle nových
výsledků výzkumů obsahují chuťové pohárky 50 až 100 receptorů pro jednotlivé chutě. Intenzita vjemů
různých chutí není stejná ve všech částech jazyka, ale rozdíly nejsou tak obrovské, jak předpokládaly
předešlé teorie. Žáci se mohou sami přesvědčit o tom, zda umí rozlišit různé chutě pouze na některé
části jazyka, nebo je to pouhý mýtus.
Dopředu je potřeba připravit si 4 kelímky roztoků jednotlivých chutí (cukr, sůl, ocet v poměru 1:1
a předem uvařený žaludeční čaj s obsahem pelyňku). Pomocí vatových tyčinek pak nabírají žáci
postupně malé vzorky všech chutí a pokouší se určit, zda danou chuť cítí výrazněji na některém místě
jazyka. Na připravený arch papíru se snaží nakreslit místa, kde podle nich vnímají nejlépe každou
z chutí.
Výsledky bývají různorodé. U některých žáků jsou všechny chutě rozprostřeny rovnoměrně po celém
jazyku, u jiných jsou na mapě vidět oblasti s výraznějším vnímáním jednotlivých chutí.

Na obrázku je tradiční zobrazení rozložení jednotlivých chutí na jazyku.
Jazykové papily (chuťové pohárky) patří do skupiny chemoreceptorů. U dospělého jedince je jich
v jazyku obsaženo přibližně 10 000. Nacházejí se také mimo jazyk – byly objeveny na sliznici měkkého
patra a také na zadní stěně hltanu. Při jakémkoliv chuťovém podráždění (vjemu) dojde k podráždění
chuťových buněk látkami rozpuštěnými ve vodě (př. ve slinách). Vyhodnocení chuťového vjemu pak
proběhne v ústředí chuti, umístěném v přední postranní části temenního laloku koncového mozku.
Žáci možná slyšeli o páté chuti, protože v poslední době se o ní občas mluví v médiích. Jedná o tzv. chuť
umami. Ta bývá občas označována jako masitá příchuť. Poprvé se o ní zmiňuje japonský vědec Kikunae
Ikedda počátkem 20. století. Tato chuť je vyvolána např. glutamanem sodným, který bývá použit jako
zvýrazňovač chutí u polévek, výrazných omáček a dalších slaných jídel.
Na závěr učitel s žáky zkontroluje domácí úkol z minula. Promítne slidy se správným řešením.
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Učitel společně s žáky provede reflexy hodiny. Žáci shrnou, co se naučily, a co si vyzkoušeli. Ve
skupinách se pokusí o sebehodnocení své práce. Měli by vždy popsat, co se jim povedlo a naopak s čím
měli problémy.

Problémy a možné řešení:
Nejčastěji bývá pro žáky překvapivý a v první chvíli nepochopitelný zubní diagram. Je potřeba jim
postupně a trpělivě ukázat, jak jsou jednotlivé zuby značeny. Ideální je mít k dispozici model dospělého
a dětského chrupu a na něm si jednotlivé zuby ukázat.
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3.1.3. Téma č. 3: Vylučovací soustava – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák rozumí pojmu vylučovací soustava, popíše její stavbu, rozpozná její části, popisuje její jednotlivé
části a jejich funkce.
Žák vyjmenuje rozdíly mezi ženskou a mužskou vylučovací soustavou, rozumí pojmům moč a nefron.
Žák umí popsat proces tvorby moči, dokáže vyjmenovat vlastnosti moči.
Rozvoj kompetencí
Při seznamování s novými pojmy rozvíjí žáci svou kompetence k učení.
Během skupinové práce rozvíjí žáci svou kompetenci komunikace v rodném jazyce.
Při studiu nových informací o vylučovací soustavě rozvíjí žáci své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Metody
skupinová i samostatná práce, dovednostně-praktické činnosti, metody kritického myšlení
Pomůcky
projektor (případně interaktivní tabule), zařízení s přístupem na internet – tablety, mobily, papír a psací
potřeby
Forma a bližší popis realizace
Hodina věnovaná funkci a stavbě orgánů vylučovací soustavy. Žáci mají k dispozici přístup na internet
prostřednictvím počítačů a tabletů, případně mobilů. Jejich úkolem je vyhledat informace, které
souhlasí s přehledovou prezentací a rozvíjí informace z ní pochopitelnou a stručnou formou. Úkolem
je posoudit kvalitu alespoň tří různých internetových zdrojů. Mají také najít správné odpovědi na otázky
z prezentace.
Žáci jsou rozděleni do skupin po 3-4, mají k dispozici přístup k internetu a jejich úkolem je vyhledat
zdroje informací o vylučovací soustavě, jejích orgánech a jejich stavbě a funkci. Ve skupině je úkolem
žáků pokusit se o posouzení kvality zdrojů informací. Ke každému z podtémat (ledviny, močovody,
močový měchýř a močová trubice) mají najít základní stručné informace, které následně porovnají
s údaji v připravené prezentaci. Případné rozdílné informace jsou ideálním prostorem k diskuzi
o ověřování informací na internetu.
Průběh hodiny:
1. 10 minut: Představení průběhu a cílů hodiny. Prezentování základních informací o vylučovací
soustavě, hromadnou formou s využitím připravené prezentace. Vylučovací soustava je
ukázána na obrázku a dojde pouze k pojmenování jejích částí.
2. 15 minut: Rozdělení žáků do skupin po třech až čtyřech žácích. Úkolem každé skupiny je
z různých zdrojů vyhledat informace o vylučovací soustavě a o stavbě a funkci jejích
jednotlivých částí. Každá skupina hledá základní informace o ledvinách, močovém měchýři
a močové trubici.
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3. 10 minut: Nalezené informace žáci porovnávají se správnými údaji ve druhé části připravené
prezentace. Úkolem každé skupiny je pokusit se posoudit kvalitu jimi použitých zdrojů
informací.
4. 10 minut: Závěrečná diskuze. Případné objevení rozdílů mezi jednotlivými informacemi je
ideálním prostorem k diskuzi o pravdivosti informací zveřejňovaných na internetu.
Zhodnocení hodiny, celkové shrnutí tématu, zodpovězení opakovacích otázek (otázky jsou
uvedeny v závěru prezentace).
Ad 1. Pro první část hodiny využijeme frontální výuku, při níž budou pomocí připravené prezentace
žákům sdělovány a vysvětlovány základní pojmy: vylučovací soustava, orgány vylučovací soustavy:
ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice a jejich stavba. Vylučovací soustava je
prezentována obrázkem a jsou pojmenovány její části. K tomuto účelu využívá učitel frontální výuku
a slovní metody s využitím první části připravené prezentace. Tato část hodiny slouží jako motivační
a zároveň představuje žákům pojmy pro následující úkol.
Ad 2. Rozdělíme žáky do skupin po třech až čtyřech žácích. Prvním úkolem každé skupiny je pouze
z internetových zdrojů vyhledat informace o vylučovací soustavě a o stavbě a funkci jejích jednotlivých
částí. Každá skupina hledá základní informace o ledvinách, močovém měchýři a močové trubici.
Druhým úkolem každé skupiny je pokusit se o posouzení kvality zdrojů informací.
Pomocí této aktivity plníme tyto vzdělávací cíle: žák rozumí pojmu vylučovací soustava, popíše její
stavbu, rozpozná její části, popisuje její jednotlivé části a jejich funkce, vyjmenuje rozdíly mezi ženskou
a mužskou vylučovací soustavou, rozumí pojmům moč a nefron, žák popíše proces tvorby moči,
vyjmenuje vlastnosti moči. Dochází také k rozvoji kompetencí k učení a kompetencí sociálních
a personálních. Učitel může provádět jen minimální zásahy, žáci při této samostatné činnosti pracují
ve skupinách.
Slide prezentace s odpověďmi na položené otázky:

Problémy a možné řešení:
Toto téma je pro žáky překvapivě neproblematické.
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Spíše bojují s posouzením relevantnosti zdrojů informací na internetu. Pokud nejsou dlouhodobě zvyklí
na pravidelné vyhledávání informací na internetu, nerozlišují, zda je zdroj informací součástí nějakého
lifestylového magazínu, nebo jestli je to výukový text určen pro budoucí lékaře. Pátrání po autorovi
informací a relevantnosti webových stránek je dlouhodobý úkol, který se může prolínat výukou různých
předmětů v rámci školní výuky.
2. hodina
V hodině věnované pokračování tématu vylučovací soustava mají žáci možnost vyzkoušet jiný způsob
vyhledávání informací. Na rozdíl od minulé hodiny, kdy hledali informace na internetu, nyní mají
k dispozici učebnice, knihy a encyklopedie. Kromě faktických informací by měli žáci prakticky porovnat
obtížnost/jednoduchost vyhledání informací z tištěných fyzických zdrojů a posouzení jejich
relevantnosti. Cílem hodiny je jednak získání konkrétních informací o tvorbě a vlastnostech moči, ale
hlavně by žáci měli zažít rozdíl mezi hledáním v odborné literatuře a stránkami vytvořenými často
anonymně na internetu.
Učebnice např.:
Vaněčková, I. a kol.: (2006) Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus. ISBN 80-7238428-7,
Kvasničková, D. a kol.: (2016) Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy. Fortuna. ISBN 978-807373-027-7.,
Novotný, I., Hruška, M.: (2008) Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna. ISBN 978-80-7373-007-9.
encyklopedie např.:
Smith, M., (2009) Lidské tělo. FRAGMENT. ISBN 978-80-253-0927-8.
Stockley, C., (1994) Ilustrovaný přehled biologie. Nakladatelství BLESK. ISBN 80-85606-32-1.
Po diskuzi ve skupině, předložení informací, na kterých se shodli, porovnají opět žáci své nalezené
informace s připravenou prezentací.
Pomůcky
Učebnice, knihy a encyklopedie lidského těla (viz seznam doporučené literatury v úvodu metodické
části popisu programu), projektor, papíry, psací potřeby.
Průběh hodiny
1. 5 minut: Představení průběhu a cílů hodiny. Rozdělení žáků do skupin po třech až čtyřech
žácích. Zadání úkolu: V připravených knihách nalezněte informace o funkci, tvorbě a složení
moči.
2. 20 minut: Každá skupina hledá základní informace o funkci, tvorbě a složení moči. Skupiny
mohou využívat rozdílné publikace.
3. 10 minut: Nalezené informace žáci porovnávají se správnými údaji ve druhé části připravené
prezentace.
4. 10 minut: Závěrečná diskuze. Žáci zhodnotí výhody a nevýhody vyhledávání informací
v tištěných publikacích a na internetu. Zhodnocení hodiny, celkové shrnutí tématu,
zodpovězení opakovacích otázek (otázky jsou uvedeny v závěru prezentace).
Ad 2. Žáky rozdělíme do stejných skupin jako v předchozí hodině. Rozdáme jim pracovní list – Zadání
otázek. V hodině věnované pokračování tématu vylučovací soustava mají žáci možnost vyzkoušet jiný
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způsob vyhledávání informací. Na rozdíl od minulé hodiny, kdy hledali informace na internetu, nyní
mají k dispozici učebnice, knihy a encyklopedie. Kromě faktických informací by měli žáci prakticky
porovnat obtížnost/jednoduchost vyhledání informací z tištěných fyzických zdrojů a posouzení jejich
relevantnosti. Cílem hodiny je jednak získání konkrétních informací o tvorbě a vlastnostech moči, ale
hlavně by žáci měli zažít rozdíl mezi hledáním v odborné literatuře a stránkami vytvořenými často
anonymně na internetu.
Ad 3. Ukázka správně vyplněného pracovního listu
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Ad 4. Při hledání informací v tištěných zdrojích žáci uvádějí jako výhodu omezenější výběr, který je lépe
nasměruje ke správné odpovědi a ušetří jim čas, který na internetu ztrácí pročítáním velkého množství
zdrojů, z nichž mnohé jsou zavádějící.
3.1.4 Téma č. 4: Pohlavní soustava
1. hodina
Cíl hodiny
Žák rozumí pojmu rozmnožovací soustava, popíše její stavbu, rozpozná její části, popisuje její jednotlivé
části a jejich funkce.
Žák umí vyjmenovat rozdíly mezi ženskou a mužskou rozmnožovací soustavou, rozumí pojmům
pohlavní ústrojí, menstruační cyklus.
Žák vysvětlí metody antikoncepce, vyjmenuje nejčastější sexuálně přenosné choroby, popíše lidské
embryo.
Rozvoj kompetencí
Při seznamování s novými pojmy rozvíjí žáci svou kompetence k učení.
Během skupinové práce rozvíjí žáci svou kompetenci komunikace v rodném jazyce.
Při studiu nových informací o vylučovací soustavě rozvíjí žáci své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Metody
skupinová i samostatná práce, prezentace
Pomůcky
Učebnice, připravené informativní listy, elektronické zařízení s připojením na internet, projektor
(případně interaktivní tabule), papír a psací potřeby
Forma a bližší popis realizace
Při probírání tématu pohlavní soustava využijí žáci ve skupinách připravené informativní listy. Vyberou
si jedno z nabídnutých témat, získají k němu informace, následně je ve skupině prodiskutují, dohledají
si případně odpovědi na nejasné otázky a na konci hodiny prezentují zvolené téma svým spolužákům.
Shrnující prezentace slouží jako opakovací nástroj pro některé informace.
Pro toto téma si žáci mohou vybrat, z jakých zdrojů informace čerpají. Mají k dispozici přístup na
internet i učebnice a encyklopedie a mohou si zvolit, který způsob hledání informací je jim bližší.
Průběh hodiny:
1. 5 minut: Představení průběhu a cílů hodiny. Rozdělení žáků do skupin po čtyřech až pěti žácích.
Každá ze skupin si vylosuje jedno ze 7 témat.
2. 20 minut: Žáci pracují samostatně ve skupinách. Úkolem každé skupiny je z různých zdrojů
vyhledat informace o vylosovaném tématu. Mohou využívat informativní listy, učebnice,
internet.
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3. 15 minut: Nejdůležitější a nejzajímavější informace prezentuje každá skupina ostatním
spolužákům. Zhodnocení hodiny, celkové shrnutí tématu. Shrnující prezentace slouží jako
opakovací nástroj pro některé informace.
4. 5 minut: Shrnutí tématu a krátká diskuze o průběhu hodiny.
Ad 2. Žáci si mohou vybrat, z jakých zdrojů informace čerpají. Mají k dispozici podrobně zpracovanou
prezentaci, přístup na internet i učebnice a encyklopedie a mohou si zvolit, který způsob hledání
informací je jim bližší. Žáci opakovaně uvádějí, že je pro ně náročnější orientovat se v internetových
článcích, protože jich je k dispozici velké množství a těžko se mezi nimi orientují.
Téma pohlavní soustavy a související témata jsou pro žáky velmi atraktivní, sami už spoustu informací
znají a je vhodné, aby byli schopni i o této problematice mluvit před spolužáky. Záleží vždy na tom, jak
funguje třídní kolektiv jako skupina. Vyučující by měl být schopen posoudit, jak moc může žáky vyzývat
k otevřenosti. Připravené informativní listy zahrnují několik oblastí týkajících se pohlavní soustavy:
•
•
•
•
•

Popis mužského pohlavního ústrojí
Popis ženského pohlavního ústrojí
Menstruační cyklus
Metody antikoncepce (podrobně je popsaný kondom a jeho používání)
Sexuálně přenosné choroby, jejich původci a jejich projevy (AIDS, kapavka, syfilis)

Ad3. Žáci by měli vybrat nejdůležitější a nejzajímavější informace, které ve zbytku hodiny budou
tlumočit svým spolužákům.
Téma pohlavní soustavy a související témata jsou pro žáky velmi atraktivní, sami už spoustu informací
znají a je vhodné, aby byli schopni i o této problematice mluvit před spolužáky. Záleží vždy na tom, jak
funguje třídní kolektiv jako skupina. Vyučující by měl být schopen posoudit, jak moc může žáky vyzývat
k otevřenosti.
Možné zdroje informací:
•
•
•
•

prezentace na interaktivní tabuli
informativní listy
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-476-version1-13_hanusova_1.pdf
učebnice:
o Vaněčková, I. a kol.: (2006) Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus.
ISBN 80-7238-428-7,
o Novotný, I., Hruška, M.: (2008) Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna. ISBN 978-807373-007-9.

Ad 4. Učitel společně s žáky provede reflexy hodiny. Žáci shrnou, co se naučily, a co si vyzkoušeli. Ve
skupinách se pokusí o sebehodnocení své práce. Měli by vždy popsat, co se jim povedlo a naopak s čím
měli problémy.
Při výše popsaných aktivitách dochází k naplňování těchto vzdělávacích cílů: žák rozumí pojmu
rozmnožovací soustava, popíše její stavbu, rozpozná její části, popisuje její jednotlivé části a jejich
funkce, vyjmenuje rozdíly mezi ženskou a mužskou rozmnožovací soustavou, rozumí pojmům pohlavní
ústrojí, menstruační cyklus a antikoncepce, žák vysvětlí metody antikoncepce, vyjmenuje nejčastější
sexuálně přenosné choroby. Dochází také k rozvoji kompetencí k učení, kompetencí sociálních
a personálních a kompetencí komunikativních.
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Doplňující teorie:
Viz Možné zdroje informací.
Popis mužského pohlavního ústrojí
•
•
•
•
•
•

varlata – zakládají se v dutině břišní, do porodu sestoupí ve většině případů do šourku; vyvíjí
se zde a dozrávají spermie – tento proces nazýváme spermatogeneze; syntetizují a uvolňují se
zde pohlavní hormony - testosteron
šourek – kožní vak rozdělený přepážkou, každá část obsahuje varle a nadvarle
nadvarle – zadržují se zde zralé spermie (až 40 dní)a mísí se zde s hlenovitým sekretem
chámovod – vývod nadvarlete, prochází od nadvarlete šourkem a tříselním kanálem do břišní
dutiny a ústí do močové trubice; prochází tudy spermie
prostata – vytváří tekutinu ejakulátu
penis – je orgán, který umožňuje pohlavní spojení, prochází tudy močová trubice

Popis ženského pohlavního ústrojí
•
•
•
•

vaječníky – produkují zralá vajíčka (oogeneze – vývoj vajíček); syntetizují a uvolňují pohlavní
hormony – progesteron, estrogen, estradiol
vejcovody – zachycují zralé vajíčko a vedou ho do dělohy
děloha – dochází zde k zachycení vajíčka a vývoji embrya v plod
pochva – spojuje děložní dutinu se zevními pohlavními orgány

Menstruační cyklus
•
•
•
•
•
•

ovulační cyklus – probíhá ve vaječnících; střídá se folikulární a luteální fáze
folikulární fáze – ve vaječnících se vyvíjí zárodečné buňky a vzniká Graafův folikul; z Graafova
folikulu se uvolňuje 12. až 15. den zralé vajíčko – ovulace
luteální fáze – nastává po ovulaci; v místě Graafova folikulu vzniká žluté tělísko, které
produkuje progesteron; dojde-li k otěhotnění, tvoří progesteron do 6. měsíce těhotenství
menstruační cyklus – pravidelně se opakuje v rozmezí 24 – 32 dnů; má čtyři fáze
menstruační fáze – odloučení a odstranění zničené děložní sliznice
proliferační fáze – regenerace a růst děložní sliznice
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•
•

sekreční fáze – sliznice dělohy je připravená na uhnízdění oplozeného vajíčka
ischemická fáze – vajíčko není oplozeno; dojde ke stažení svaloviny cév a zastavení přívodu
krve s živinami do děložní sliznice

Metody antikoncepce
•

antikoncepce – biologické, mechanické a chemické metody, které brání těhotenství

Sexuálně přenosné choroby
•
•
•
•

pohlavní choroby – šíří se převážně pohlavním stykem
syfilis – původcem onemocnění je bakterie Treponema pallidum; prvním příznakem je
nebolestivý vřed v místě infekce; rozvinuté onemocnění se projevuje poškozením mozku
a míchy – ochrnutí a šílenství
kapavka – původcem onemocnění je bakterie Neisseria gonorrhoeae ; způsobuje prudký zánět
močové trubice
AIDS – původcem onemocnění jsou viry HIV; způsobují změnu funkce a destrukci T4–
lymfocytů; naruší se obranyschopnost jedince
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3.2 Metodický blok č. 2: Člověk – 1. návštěva science centra – 5 hodin
Na teoretickou výuku ve škole navazují praktické činnosti v science centru, které se odehrávají
v laboratoři a v expozicích s využitím velkých interaktivních samoobslužných exponátů. Na nich mohou
žáci prozkoumat nejrůznější funkce lidského těla a mohou si vyzkoušet také další aktivity.
Při práci v laboratoři i v expozicích jsou žáci rozděleni na poloviny. Každá polovina se věnuje buď
laboratorní práci, nebo experimentuje v expozici a následně se vymění. Rozdělení probíhá proto, aby
byla žákům umožněna intenzivní práce v malých skupinkách (2-3 žáci). Menší počet žáků také
usnadňuje realizátorovi vedení všech aktivit a dává mu možnost lépe reagovat na dotazy a nejasnosti
na jednotlivých stanovištích.
V expozici je možno poskytnout žákům větší volnost. Připravené pracovní listy je nasměrují k několika
vybraným exponátům, na nichž si vyzkouší konkrétní měření a zapíší si do pracovního listu svou
odpověď. Exponátů jsou ovšem desítky, a tak mají žáci možnost pokračovat v objevování lidského těla
dále. Je už na nich, zda pracují samostatně nebo skupinově. Někomu vyhovuje společná práce, jiný se
raději zahloubá do doplňujících rozšiřujících informací.
Na poslední hodinu návštěvy science centra se třída opět spojí a v učebně nebo v jiném klidovém
prostoru proběhne společné vyhodnocení všech pracovních listů a také hodnocení programu. Žáci mají
možnost sdělit si navzájem své zážitky a dojmy, většinou vznikne diskuze o některých tématech, na něž
při práci v laboratoři nebo v expozicích narazili.
3.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže provést pozorování vzorku tkáně pod mikroskopem.
Žák dokáže správně pojmenovat základní části trávicí a dýchací soustavy.
Žák umí pojmenovat základní části lebky.
Žák dokáže provést měření síly stisku ruky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s mikroskopy a s anatomickými modely rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při měření síly stisku ruky pracuje žák s digitálním měřičem, odečítá data a rozvíjí tak svou schopnost
práce s digitálními technologiemi.
Při práci s textem a instrukcemi ke stanovištím rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Pomůcky
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Použité pomůcky se dají nahradit jinými modely. Mikroskopy jsou různé i z toho důvodu, aby se žáci
seznámili s různou konstrukcí ovládání mikroskopů a také kvůli různému zvětšení. Preparáty jsou
vybrány ze standardních sad mikroskopických vzorků, které jsou na trhu. Bohužel se nedají pořídit
konkrétní vzorky samostatně a je vždy potřeba pořídit celou sadu, která obsahuje i méně využitelné
vzorky.
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
KOSTERNÍ SOUSTAVA
anatomický model lidské lebky
1x mikroskop + trvalý preparát „Kost člověka – příčný řez“
SVALOVÁ SOUSTAVA
Vernier
2x mikroskop + 2x trvalý preparát „Příčně pruhovaný sval člověka“ a „Srdeční sval člověka“
TRÁVICÍ SOUSTAVA
anatomický model trávicí soustavy
1x mikroskop + trvalý preparát „Stěna tenkého střeva člověka, příčný řez“
DÝCHACÍ SOUSTAVA
anatomický model dýchací soustavy
2x mikroskop + trvalé preparáty „Plíce tuberkulóza, příčný řez“ a „Infarkt plic“

Forma a bližší popis realizace
Experimentování v laboratoři je náročné na přípravu. Na stanovištích musí být připraveny mikroskopy,
anatomické modely a další pomůcky společně s popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout.
Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj
pracovní list, do nějž si zaznamenává své výsledky a odpovědi.
Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům podrobně představena a popsána. Důležité je ukázat
žákům zacházení s pomůckami, a hlavně s mikroskopy, protože různé typy mikroskopů mají různá
ovládání a je zapotřebí, aby žáci věděli, jak s nimi zacházet.
Pokud by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Příprava a rozmístění následujících stanovišť zabere realizátorovi programu, který již program zná,
minimálně půl hodiny. Ideální je mít možnost nechat si pomůcky připravené pro více skupin, aby nebylo
nutné po každé skupině pomůcky uklízet.
Žákům jsou na začátku hromadně představena jednotlivá stanoviště a následuje samostatná činnost
s řešením předložených úkolů a hledáním odpovědí na položené otázky. Žáci nevyplňují velké listy se
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zadáním úkolů, ale své odpovědi si zaznamenávají do připravených pracovních listů v podobě „Mapy
lidského těla“.
Jednotlivá stanoviště a správná řešení úkolů a otázek:
Kosterní soustava
Anatomický model lidské lebky – na modelu jsou barevně odlišené jednotlivé kosti obličejové
a mozkové části lebky. Model si žáci prohlédnou a pojmenují 3 kosti označené v pracovním listu
otazníkem.
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Svalová soustava
Pomocí měřícího čidla Vernier změří žáci sílu stisku vaší levé a pravé ruky. Porovnají, která ruka je
silnější. Většinou neplatí, že silnější ruka je ta dominantní, tedy praváci nemají vždy silnější pravou ruku,
stejně jako leváci nemají vždy silnější levou ruku.
K měření lze samozřejmě využít i jiné měřící zařízení. Lze využít i upravenou osobní váhu, upravenou
tak, aby se na ni přenášel stisk ruky. Pak je potřeba dávat pozor na naměřenou hodnotu, která bude
uváděna v kilogramech a je potřeba ji přepočítat na newtony.
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2x mikroskop s trvalým preparátem (příčně pruhovaný sval, kosterní sval člověka) – v lidském těle se
nacházejí 3 typy svaloviny: svalovina hladká (neboli útrobní), která tvoří většinu vnitřních orgánů. Dále
svalovina příčně pruhovaná (neboli kosterní), která tvoří pohybové svalstvo upínající se ke kostře.
Posledním typem je svalovina srdeční. Ta tvoří pouze naše srdce. Každý typ svaloviny má svoje funkce
a také specifickou stavbu. Srdeční a kosterní svalovina jsou si podobné, ale přesto u nich najdeme jisté
odlišnosti. Žáci mají možnost pozorovat trvalé preparáty pod mikroskopy a podle nápovědy na
zalaminovaném pracovním listě obě svaloviny určují. Své odpovědi zapisují do svého pracovního listu.
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Trávicí soustava
Anatomický model TS – naše trávicí soustava má trubicovitou stavbu. Jednotlivé části trávicí trubice
jsou však tvarově i funkčně rozlišeny. Kromě trubice do TS patří i přídatné žlázy – játra a slinivka břišní.
Žáci si prohlédnou anatomický model trávicí soustavy a do „Mapy“ popíší cestu potravy tělem člověka.
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Mikroskop s trvalým preparátem (tenké střevo) – tenké střevo je pátým oddílem trávicí trubice. Je
dlouhé v průměru 3 – 5 metrů a široké asi 3 cm. Hlavní funkcí tenkého střeva je trávení a vstřebávání
živin. Je důležité, aby jeho vnitřní plocha (přes kterou trávení a vstřebávání probíhá) byla co největší.
Proto je vnitřní stěna tenkého střeva speciálně upravená. Úkolem žáků je prohlédnout si trvalý
preparát a určit, která jeho část je vnitřní a která vnější. Většinou nemají s tímto úkolem problém
a logicky odvodí, že vnitřní strana střeva je více členitá.
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Dýchací soustava
Anatomický model DS – dýchací soustava člověka se skládá z horních cest dýchacích, dolních cest
dýchacích a plic. V dýchací soustavě se nachází hrtanová příklopka (neboli epiglottis). Její funkcí je
oddělit dýchací a trávicí cesty. Při polykání potravy uzavře hrtanová příklopka vstup do dýchací
soustavy, aby nedošlo k vdechnutí sousta. Prohlédněte si anatomický model dýchací soustavy a do vaší
„Mapy“ zakreslete umístění hrtanové příklopky.
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2. hodina
Také druhou hodinu laboratorního bloku pokračuje práce na jednotlivých stanovištích. Připraveny jsou
další anatomické modely a mikroskopické vzorky.
Cíl hodiny
Žák dokáže provést pozorování vzorku tkáně pod mikroskopem.
Žák dokáže správně pojmenovat základní části lidské kůže a rozumí pojmu nefron.
Rozvoj kompetencí
Při práci s mikroskopy a s anatomickými modely rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s textem a instrukcemi ke stanovištím rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Pomůcky
Použité pomůcky se dají nahradit jinými modely. Mikroskopy jsou různé i z toho důvodu, aby se žáci
seznámili s různou konstrukcí ovládání mikroskopů a také kvůli různému zvětšení. Preparáty jsou
vybrány ze standardních sad mikroskopických vzorků, které jsou na trhu. Bohužel se nedají pořídit
konkrétní vzorky samostatně a je vždy potřeba pořídit celou sadu, která obsahuje i méně využitelné
vzorky.
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
1x mikroskop + trvalý preparát „Ledvina člověka, příčný řez kůrou“
KŮŽE
anatomický model kůže
2x příruční mikroskop
1 x mikroskop + trvalý preparát „Příčný řez kůží člověka“
tiskátko na otisk prstu
CO TO JE? KAM TO PATŘÍ?
anatomické modely: žaludek, játra, ledvina, děloha + vaječníky a vejcovody, kost hrudní, kost křížová
+ kostrční
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Forma a bližší popis realizace
Žáci postupně doplňují další informace do svých pracovních listů a postupně procházejí dalšími
stanovišti s připravenými úkoly.
Jednotlivá stanoviště a správné odpovědi a řešení úkolů:
Vylučovací soustava
Mikroskop s trvalým preparátem (ledvina, řez kůrou) – ledviny jsou párovým orgánem, který je uložený
po stranách bederní páteře. Ledvina je asi 12 cm dlouhá, 6 cm široká a 4 cm silná. Na podélném řezu
ledvinou lze vidět vnější kůru, která je světlejší a tmavší než vnitřní dřeň. Základní stavební a funkční
jednotkou ledviny je nefron. V každé ledvině se nachází asi 1 milion nefronů, které jsou tam zvláštně
uložené. Vždy jedna část nefronu leží v kůře a druhá uvnitř dřeně. Žáci si prohlédnou trvalý preparát
a podle obrázku rozhodnou, zda se dívají na kůru či dřeň.
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Kůže
Mikroskop s trvalým preparátem (příčný řez kůží člověka) – Kůže pokrývá tělo, a tak odděluje vnitřní
prostředí organismu od prostředí vnějšího. U dospělého člověka zaujímá kůže plochu 1,6 – 1,8 m2. Kůži
tvoří 3 základní vrstvy – pokožka, škára a podkožní tukové vazivo. V těchto částech se nachází množství
útvarů s rozmanitou funkcí. Prohlédněte si řez kůží člověka a pokuste se na mikroskopickém preparátu
najít části popsané na zalaminovaném pracovním listě.

Příruční mikroskop + otisk prstu – na dlaních, chodidlech a prstech rukou a nohou kůže vytváří
specifické útvary – tzv. papilární linie. Ty se tvarují do obrazců, kterým říkáme dermatoglyfy. Papilární
linie nejsou souvislé, ale vzájemně se kříží, rozvětvují, spojují či přerušují. Tímto vytvářejí
charakteristické znaky – tzv. markanty. Právě pomocí markantů odlišujeme otisky jedinců. Říká se, že
na světě neexistují dva jedinci, kteří by měli stejné otisky všech prstů. Dokonce ani tehdy, pokud se
jedná o jednovaječná dvojčata. Pomocí příručního mikroskopu si žáci prohlédnou strukturu svých
papilárních linií a do „Mapy“ přenesou otisk svého prstu.
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Anatomický model kůže – na anatomickém modelu lidské kůže si žáci mohou prohlédnout části, které
pod mikroskopem nebyly tak dobře patrné. Většinou je velmi překvapí, jak je struktura kůže složitá.
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„Co to je?“ „Kam to patří?“
Na stole před žáky leží kosti a anatomické modely znázorňující různé části lidského těla. Úkolem žáků
je tyto části pojmenovat a šipkou vyznačit jejich umístění v lidském těle na obrázku v mapě lidského
těla.
Tento úkol je pro žáky celkem zábavný, protože často se vzájemně opravují a zkouší různé tipy na to,
co jednotlivé orgány představují.
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3.2.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích Smysly a Lidské tělo – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům. Žáci
mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Na oboustranném pracovním listě Lidské smysly čeká na žáky 7 úkolů, které by měli splnit. Úkoly jsou
rozděleny do několik skupin:
Měření – rychlost reakce, postřeh, frekvenční rozsah sluchu, vyvinutá síla
Pozorování a vysvětlení – optický klam Amesův pokoj
Praktická zkouška – Braillovo písmo
Získání informace – kožní receptory
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Smysly nekončí. Kromě 7 stanovišť, která
jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je dokonce nutná
spolupráce s další osobou.
Úkolem pracovníka neformálního vzdělávání, který se věnuje skupince v expozici, je motivovat žáky
v samostatné aktivitě. Může jim dávat tipy na konkrétní exponáty a činnosti, které se u nich dají
zkoušet, může také ukázat sám, jak s exponáty správně zacházet.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům. Žáci
mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Tentokrát čeká na oboustranném pracovním listě Člověk a jeho schopnosti na žáky 5 úkolů, které by
měli splnit. Úkoly jsou rozděleny do několik skupin:
Měření – minutový objem srdce, měření krevního tlaku, měření srdečního tepu, měření vitální kapacity
plic, měření výšky postavy a rozpětí rukou.
Získávání informace – jaký je rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem, souvislost srdeční činnosti
s jednotlivými typy tlaku.
Důležitou součástí několika úloh je také odhad hodnoty nějaké veličiny a následně ověření tohoto
odhadu.
Žáci se tak setkávají s několika základními vědeckými metodami:
•
•
•

Měření fyzikální veličiny a jeho zápis. Není chybou, pokud různí lidé naměří různé výsledky.
Důležitá je diskuze, v níž jsou popsány možné důvody, proč různým lidem různé výsledky
vycházejí.
Stanovení hypotézy a její ověření. Tato metoda je využívána při všech vědeckých výzkumech
a často dochází k zásadním pochybením už při stanovování hypotézy.
Odhad nějakého jevu nebo měření. Při běžných činnostech je dobré mít představu o základních
hodnotách týkajících se nejen lidského těla. Při odhadu kapacity plic by žáci měli vědět, že se
pohybují v řádu litrů, že výška postavy většiny dospělých lidí je v rozmezí 150 – 200 cm, rozpětí
rukou je velmi podobné výšce postavy (Leonardo da Vinci tvrdil, že ideální lidská postava má
rozpětí rukou shodnou se svou výškou).

Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Lidské tělo nekončí. Kromě 5 stanovišť,
která jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další
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interaktivní exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je
dokonce nutná spolupráce s další osobou.
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3.2.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během aktivit dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen na škále 1-5 vyjádřit svůj názor na jednotlivé aktivity dne.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili předloženou problematiku bez podpoření miskoncepcí, které se často
s představami o fungování lidského těla pojí. Proto je vhodné projít postupně se všemi jednotlivé
otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také odlišným vnímáním různých jevů. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že
rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě individuálními odlišnostmi různých osob.
Žáci potřebují vytvořit bezpečný prostor pro sdílení svých zážitků. Často se mnozí z nich poprvé setkali
s názornými demonstracemi některých funkcí lidského těla a je to pro ně silný zážitek. Občas mají
někteří žáci otázky, které přesahují pouhou informační funkci předložených úloh a potřebují se zeptat
na různá onemocnění, která je zaujala nebo se kterými se setkali u svých příbuzných nebo ve svém
širším okolí.
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3.3 Metodický blok č. 3: Člověk – 2. návštěva science centra – 5 hodin
Také třetí blok – 2. návštěva science centra navazuje na teoretickou výuku ve škole. Vzhledem
k obsáhlosti tématu Člověk jsou i v tomto bloku připraveny aktivity v laboratoři s mikroskopy
a anatomickými modely, tentokrát zaměřené na jiné soustavy lidského těla.
Účastníci jsou opět rozděleni na 2 poloviny, které se vystřídají v aktivitách v laboratoři a v expozicích.
Cílem je co nejvíce zefektivnit práci žáků, aby v malých skupinkách 2-3 osob měli možnost si vše
samostatně vyzkoušet, projevit svůj názor a mít možnost jej ostatním prezentovat.
Protože 2. návštěva science centra završí celý vzdělávací program, je součástí závěrečná společná
hodina v prostoru učebny, nebo v jiné klidové zóně bez rušivých vlivů. Zde proběhne kromě
vyhodnocení úkolů ze všech pracovních listů také shrnutí celého vzdělávacího programu s možností
vyplnění evaluačního dotazníku a také diskuze o tom, co žáky nejvíce zaujalo, jak hodnotí program
a jestli to pro ně byl užitečně strávený čas.

3.3.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže provést pozorování vzorku tkáně pod mikroskopem.
Žák dokáže správně pojmenovat nejčastější vady lidského oka.
Žák dokáže otestovat svůj barvocit.
Žák dokáže popsat různé části lidského mozku.
Rozvoj kompetencí
Při práci s mikroskopy a s anatomickými modely rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s textem a instrukcemi ke stanovištím rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
CÉVNÍ SOUSTAVA
anatomický model oběhového systému
1x mikroskop + trvalý preparát „Kostní dřeň člověka“
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SRDCE, KREV
anatomický model srdce
1x mikroskop + trvalý preparát „Krevní nátěr, člověk“
MOZEK
anatomický model mozku
1x mikroskop + trvalý preparát „Mozeček člověka – příčný řez“
OČNÍ VADY
krátkozrakost x dalekozrakost čočky - model
obálka s kartičkami - test barvocitu

Forma a bližší popis realizace
Opět je potřeba provést pečlivou přípravu všech stanovišť, na nichž se budou žáci tentokrát
seznamovat s cévní soustavou, s krví, mozkem a očními vadami.
Na připravených stanovištích s mikroskopy, anatomickými modely a dalšími pomůckami jsou
připraveny popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout. Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic
a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj pracovní list, do nějž si zaznamenává své
výsledky a odpovědi. Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům představena a popsána. Pokud
by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.

Správné odpovědi na otázky na jednotlivých stanovištích
Cévní soustava
Anatomický model cévní soustavy – na modelu jsou barevně odlišené tepny (ty jsou červené) a žíly (ty
jsou modré). Tedy cévy, které vedou okysličenou a odkysličenou krev. Obecně platí, že tepny vedou
okysličenou krev. V těle ale existuje jedna výjimka a úkolem žáků je odhalit ji pomocí modelu a zapsat
do pracovního listu.
Mikroskop s trvalým preparátem (kostní dřeň) – v těle člověka se nacházejí 3 typy kostní dřeně –
červená, žlutá a šedá. Pro krvetvorbu je důležitá červená kostní dřeň, která po celý život zůstává
zachovaná v plochých (např. kost hrudní, kosti lebky) a krátkých kostech (např. články prstů, obratle).
Žlutá kostní dřeň je vyplněná tukem, ztrácí tím krvetvornou schopnost. Ale díky ní jsou zase kosti
pevnější. Ve stáří se žlutá kostní dřeň mění na šedou. Je to proto, že se z ní vytrácí tuk. Taková kostní
dřeň je křehká, proto jsou kosti starých lidí lámavější a špatně se hojí. Žáci si prohlédnou kostní dřeň
pod mikroskopem a určí, o který typ se jedná.
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Srdce a krev
Anatomický model srdce – srdce člověka se skládá ze 4 částí – dvou síní a dvou komor. V srdci najdeme
také chlopně, jejichž úkolem je zabránit zpětnému toku krve. Chlopně oddělují komory od tepen, které
z nich vystupují. Dále je najdeme na levé i pravé straně srdce mezi komorou a síní. Komory a síně
oddělují cípaté chlopně. Na model si žáci prohlédnou chlopně a zjistí, na které straně srdce leží dvojcípá
a na které trojcípá chlopeň. Svoji odpověď napíšou do pracovního listu.
Mikroskop s trvalým preparátem (krevní nátěr člověka) – Krev člověka tvoří kapalná složka (krevní
plazma) a pevná složka (krevní tělíska). Mezi krevní tělíska patří červené a bílé krvinky a krevní destičky.
Červené krvinky mají penízkovitý tvar a zralé neobsahují jádro. Když červená krvinka vznikne v kostní
dřeni, tak jádro má. Trvá jí 7 dní, než dozraje a při tomto zrání jádro ztrácí. Díky této ztrátě sama
spotřebuje méně kyslíku, je schopná více dýchacích plynů přenést a také lépe projde tenkými
vlásečnicemi. V krvi se ale nacházejí také bílé krvinky, kterých je několik typů a my je můžeme odlišit
podle tvaru jejich jádra. Obecnou funkcí bílých krvinek je obranyschopnost organismu. Dále se v krvi
nacházejí krevní destičky, které mají nepravidelný tvar, jelikož vznikají jako úlomky při tvorbě jiných
krevních tělísek. Jejich funkcí je zástava krvácení. Na preparátu žáci určí, pod kterým písmenem je
červená a pod kterým bílá krvinka.
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Mozek
Anatomický model mozku – mozek savců se skládá z 6 částí – koncový mozek, střední mozek,
mezimozek, mozeček, prodloužená mícha a most Varolův. Žáci si prohlédnou model a těchto 6 částí
doplní do svého pracovního listu.
Mikroskop s trvalým preparátem (mozeček člověka) – mozeček zajišťuje koordinaci pohybů (jemných,
přesných, rychlých) a udržování rovnováhy. Jeho činnost je podvědomá. Svou činností mozeček
ovlivňuje i poznávací funkce (např. zpracování zrakových informací a myšlení) a řeč. Mozeček není
pokládán za životně důležitou součást mozku – lidé jsou schopni kvalitně žít i při jeho vrozeném
nevyvinutí. Avšak jeho poškození v dospělosti může mít závažné následky v podobě neurologické
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poruchy. Obdobnou poruchu způsobuje vliv nadměrného množství alkoholu na tuto část mozku
v průběhu opilosti, jde např. o známé poruchy rovnováhy ("motání se") u opilců. Žáci si prohlédnou
trvalý preparát a většinou v něm najdou Purkyňovy buňky. Jsou to největší neurony (neuron = základní
stavební a funkční buňka nervové soustavy) v kůře mozečku. Jejich vzájemné uspořádání v jedné vrstvě
připomíná domino.

133

Oční vady
Model krátkozrakost x dalekozrakost – u zdravého oka vzniká obraz pozorovaného předmětu přesně
na sítnici. Pomocí modelu žáci zjistí, jak je to u oka krátkozrakého a dalekozrakého. Své odpovědi zapíší
do pracovního listu.
Test barvocitu – barvoslepost se dá odhalit pomocí speciálních schémat – tzv. pseudoizochromatických
tabulek. Tabulky obsahují body různých barev a různého jasu. Barevné body vytvářejí určité číslice,
písmena či geometrické tvary na pozadí odlišně zbarvených bodů. Osoba s porušeným barvocitem není
schopna znaky úspěšně identifikovat.
Naše oko je schopné vnímat 3 základní barvy – červenou, zelenou a modrou. Ostatní barvy vznikají
z těchto základních. Barvoslepost je porucha barevného vidění lidského oka. Její odborný název
daltonismus je odvozen od jména anglického přírodovědce Johna Daltona, který touto poruchou sám
trpěl a vědecky ji popsal. Nejčastější je tzv. částečná barvoslepost, při níž jde o poruchu vnímání jen
některé z barev. V populaci je nejčastější porucha rozlišení červené a zelené barvy. Druhou nejčastější
je porucha vnímání modré barvy.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže správně pojmenovat části ucha
Žák umí popsat vývoj lidského zárodku.
Žák dokáže rozpoznat a pojmenovat hlavní kosti lidského těla.

Rozvoj kompetencí
Při práci s mikroskopy a s anatomickými modely rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s textem a instrukcemi ke stanovištím rozvíjí žák svou schopnost učit se.

Metody
práce s textem, experimentování, pozorování

Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
UCHO
anatomický model ucha
ZÁRODEK, GENETIKA
anatomický model zárodku
obálky s puzzle
IZOLACE DNA Z OVOCE/ZELENINY
kádinka s filtrátem z ovoce/zeleniny (banán, jahoda, brokolice)
stojan s plastovými zkumavkami s víčky
jar
vychlazený líh
kapátka

135

stojan se zkumavkou na shromažďování všech vzorků
papírové utěrky
„Kam patří tato kost?“
modely kostí – bederní obratel, kost klíční, kost pánevní, kost holenní, kost lýtková, kost pažní

Forma a bližší popis realizace
Na připravených stanovištích s mikroskopy, anatomickými modely a dalšími pomůckami jsou
připraveny popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout. Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic
a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj pracovní list, do nějž si zaznamenává své
výsledky a odpovědi. Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům představena a popsána. Pokud
by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.

Podrobně rozpracovaný obsah
Žákům jsou představena jednotlivá stanoviště a následuje samostatná činnost ve skupinkách s řešením
předložených úkolů a hledáním odpovědí na položené otázky.

Ucho
Anatomický model ucha – Ucho je párový sluchový orgán. Jeho základními částmi jsou vnější, střední
a vnitřní ucho.
a/ Vnější ucho se skládá z boltce, zevního zvukovodu a bubínku. Boltec je tvořen chrupavkou a směřuje
zvukové vlny do zvukovodu. Velikost a tvar boltce nemá ale na kvalitu sluchu vliv. Vnější zvukovod (také
se mu říká sluchový kanálek) je trubicovitá část, jejíž délka u dospělého člověka je průměrně 3 cm. Na
konci zvukovodu se nachází bubínek, který tvoří hranici mezi vnějším a středním uchem. Zvuková vlna,
která projde zvukovodem, naráží do bubínku a putuje dál do nitra ucha. Bubínek je vazivová blanka
(cca 0,1 mm silná). Zvuková vlna jej rozechvěje, bubínek ji zesílí a předá do středního ucha.
b/ Střední ucho je soubor vzduchem vyplněných dutin. Začíná bubínkem, na který jsou postupně
napojeny tři sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek. Tento řetěz kůstek přenáší zvuk od
bubínku do vnitřního ucha. Třmínek je nejmenší kostí lidského těla, na délku má v průměru 2,6 mm. Ze
středního ucha do nosohltanu vyúsťuje Eustachova trubice, která vyrovnává tlak ve středním uchu
s tlakem v okolním prostředí. Pomáhá také čistit středoušní dutinu.
c/ Vnitřní ucho leží v kostěném labyrintu kosti spánkové. Části kostěného labyrintu, které kopíruje
blanitý labyrint, jsou: 3 polokruhovité kanálky, vejčitý váček, kulovitý váček a hlemýžď. Hlemýžď je
stočená trubička naplněná tekutinou (endolymfou). Vlnění endolymfy rozechvěje krycí membránu
Cortiho orgánu, který obsahuje vláskové buňky. Vláskové buňky jsou receptory sluchu. Jednotlivé
vláskové buňky se napojují na sluchový nerv, který vysílá signály do mozku. Tyto signály jsou vnímány
jako zvuk. Vejčitý a kulovitý váček a tři polokruhovité kanálky skládají dohromady rovnovážný orgán.
Ten slouží k detekci polohy a zrychlení. Předrážděním této části ucha vzniká mořská nemoc.
Prohlédněte si model ucha a popište jednotlivé sluchové kůstky. Najděte a pojmenujte tu část ucha,
která slouží k vyrovnání tlaku na bubínek.
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Zárodek, genetika
Anatomický model zárodku – zárodek (embryo) je jedna z prvních fází individuálního vývoje živočichů
a rostlin. U člověka se jedná o období od 2. do 8. týdne nitroděložního vývoje. Před sebou mají žáci
model zárodku. Jejich úkolem je si jej prohlédnout, zjistit a zapsat, kde se nacházejí základy jednotlivých
orgánů a částí těla. Ty mají žáci vypsané na zalaminovaném papíře na stanovišti.
1 – základ mozku

1a – koncový mozek

1b – mezimozek

1c – střední mozek

1d – mozeček

1e – zadní mozek

2 – základ nosu

3 – základ oka

4 – základ horní čelisti

4a – základ ucha

5 – systém žaberních oblouků

5a – I. žaberní oblouk – oblouk spodní čelisti

5b – II. žaberní oblouk – jazylkový oblouk

5c – III. žaberní oblouk – hltanový oblouk

5d – IV. žaberní oblouk

6 – základ srdce

6a – srdeční předsíň

6b – srdeční komora

7 – základ jater

8 – základ horní končetiny

9 – základ dolní končetiny

10 – základ obratlů
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Obálky s puzzle – v obálce máte rozstříhané a smíchané dílky, které patří buněčnému jádru, struktuře
DNA a chromozómu. Sestavte z těchto dílku jednotlivé obrázky. A jaká je mezi těmito strukturami
souvislost? - DNA (deoxyribonukleová kyselina) je nositelkou genetické informace a je uložena v jádře
všech živých buněk. V jádře se nachází v neuspořádané podobě. Pokud se buňka dělí, je třeba, aby se
DNA rozdělila rovnoměrně. Proto je potřeba ji uspořádat. A k tomu slouží právě chromozóm, do jehož
podoby se DNA tzv. spiralizuje.

Izolace DNA z ovoce/zeleniny
DNA = kyselina deoxyribonukleová je biomakromolekula (velká molekula složená z menších pravidelně
se opakujících podjednotek přírodního původu). DNA je tvořena dvěma řetězci. Oba řetězce vytváří
(nejčastěji) pravotočivou šroubovici označovanou jako double helix.
DNA má 3 strukturní části:
a/ cukerná složka 2-deoxy-D-ribóza
b/ dusíkatá báze - tu zastupují deriváty purinu (Adenin, Guanin) a pyrimidinu (Cytosin, Thymin). Mezi
bázemi dochází k interakci. Mluvíme se zde o tzv. zákonu komplementarity - spolu se váží vždy jen
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2 specifické báze: Adenin a Thymin (spojeny 2 vodíkovými můstky), Cytosin a Guanin (3 vodíkové
můstky).
c/ fosfát – tedy zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné H3PO4
Jako denaturaci DNA označujeme jev, kdy dojde (např. zvýšenou teplotou, extrémním pH ...) k oddělení
obou vláken od sebe.
Úkolem žáků je podle postupu popsaného na pracovním listě izolovat DNA z buněčného materiálu.
Toto stanoviště je náročnější na přípravu a je vhodné jej umístit blízko výlevky a zdroje vody. Vyžaduje
nachystání kapátek, zkumavek a také stojanu na zkumavky.
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Kam patří tato kost?
Kosti slouží především jako mechanická ochrana vnitřních orgánů (mozek, srdce, plíce, žaludek) a také
jako opora těla, na pohybové kosti jsou uchyceny svaly a šlachy. Lidská kostra tvoří přibližně 13 %
tělesné hmotnosti. Tělíčko novorozence je složeno asi z 305 kostí, které v průběhu života člověka
srůstají či dokonce zanikají. Tělo dospělého člověka má nejčastěji 206 kostí, ale počet může být vyšší
i nižší.
Kosti dělíme podle jejich tvaru na
a/ dlouhé kosti (kosti končetin)
b/ krátké kosti (např. obratel)
c/ ploché kosti (lopatka, žebra, pánev atd.)
Žáci si mají prohlédnout připravené kosti a rozhodnout, kam která kost v těle patří.
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3.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích Sexmisie a Člověk – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě práce s exponáty vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k exponátům v expozici Sexmisie. Tato
expozice je zpracována ve spolupráci se sexuology a s dětskými psychology, takže citlivou formou
seznamuje žáky s informacemi, které by se ve škole kromě přírodopisu měly probírat také v rámci
sexuální výchovy.
Žáci mají různou úroveň znalostí, je proto potřeba dát žákům dostatečný prostor pro nalezení vlastního
tempa a zájmu o konkrétní témata.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 5 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Sexmisie.
Tato expozice je rozdělena do 4 tematických oblastí, které na sebe navazují:
Já – popis pohlavních znaků muže a ženy, intimní hygiena, menstruační a ovulační cyklus
My – život v páru, antikoncepce, sexuální polohy, sexuálně přenosné nemoci
Oni – sexuální menšiny, sexuální úchylky, sex v jiných kulturách
Tabu – sexuální deviace, nemoci, prevence některých onemocnění
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Sexmisie nekončí. Kromě 5 otázek, které
jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. V expozici Sexmisie je více textů než
v ostatních expozicích a žáci mohou v expozici strávit i delší čas.
Tato expozice často vyvolává u některých žáků stydlivé reakce před ostatními spolužáky. Je poměrně
klidná, na rozdíl od ostatních expozic je založená hodně na psaných a obrazových informacích. Některé
žáky toto téma nezaujme nebo se o něj nechtějí zajímat před svými spolužáky. Vzhledem k citlivosti
tématu a možnosti, že se žáků některé z představovaných témat dotýká osobně (ať už se jedná
o sexuální orientaci, úchylky, případně i nemoci v jejich blízkém okolí), není vhodné vytvářet na žáky
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jakýkoliv nátlak. Zatímco v jiných expozicích je žádoucí aktivně účastníky programu nabádat
k vyzkoušení konkrétního exponátu, v expozici Sexmisie je potřeba přistupovat ke všem jednotlivcům
s co možná nejvyšší mírou empatie.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace

Žáci dostanou pracovní list s otázkami, které je nasměrují k vybraným exponátům v expozici Člověk.
Zde si vyzkouší ještě další schopnosti lidského těla a pomocí položených otázek a odpovědí na ně získají
další informace z oblasti anatomie.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 5 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Člověk.
Expozice Člověk, navzdory svému názvu, ukazuje hodně paralel mezi světem lidí a zvířat. A právě toto
atraktivní téma – porovnání lidských a zvířecích schopností je základem činností připravených pro
účastníky programu.
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Člověk nekončí. Kromě 7 stanovišť, která
jsou součástí pracovního listu, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách.
Osvědčilo se asistování při některých úkolech, ale individualisté mají samozřejmě možnost pracovat
samostatně.
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3.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během aktivit dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen na škále 1-5 vyjádřit svůj názor na jednotlivé aktivity dne.
Žák dokáže zhodnotit celý vzdělávací program.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi se spolužáky a realizátory programu rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při hodnocení programu rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace

Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili předloženou problematiku bez podpoření miskoncepcí, které se často
s představami o fungování lidského těla pojí. Proto je vhodné projít postupně se všemi jednotlivé
otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také odlišným vnímáním různých jevů. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že
rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě individuálními odlišnostmi různých osob.
Žáci potřebují vytvořit bezpečný prostor pro sdílení svých zážitků. Často se mnozí z nich poprvé setkali
s názornými demonstracemi některých funkcí lidského těla a je to pro ně silný zážitek. Občas mají
někteří žáci otázky, které přesahují pouhou informační funkci předložených úloh a potřebují se zeptat
na různá onemocnění, která je zaujala nebo se kterými se setkali u svých příbuzných nebo ve svém
širším okolí.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu. Závěrečný evaluační dotazník navazuje na vstupní evaluační
dotazník, který žáci vyplňovali na začátku programu.
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Ukázka anonymního evaluačního dotazníku. Závěrečný dotazník na konci 2. návštěvy navazuje na
vstupní dotazník, který žáci vyplňovali na začátku 1. návštěvy science centra.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Všechny materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/clovek
Jednotlivé materiály jsou označeny podle struktury programu a jsou tak jednoduše přiřaditelné
k jednotlivým blokům a tématům.

Výuka ve škole:
2.1.1 Dýchací soustava (prezentace)
2.1.1 Dýchací soustava PL
2.1.2.1 Trávicí soustava - funkce, stavba, řízení (prezentace)
2.1.2.1 Trávicí soustava PL
2.1.2.2 Trávicí soustava - ústní dutina (prezentace)
2.1.3.1 Vylučovací soustava - funkce a stavba orgánů (prezentace)
2.1.3.2 Vylučovací soustava - moč (prezentace)
2.1.3.2.Vylučovací soustava PL
2.1.4 Pohlavní soustava (prezentace)

2.1.4.1 AIDS - informativní list

2.1.4.2 Kapavka - informativní list

2.1.4.3 Syfilis - informativní list

2.1.4.4 Kondom - informativní list

2.1.4.5 Menstruační a ovulační cyklus - informativní list

2.1.4.6 Popis pohlavní soustavy - informativní list
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1. návštěva science centra:

2.2.1 Pracovní list souhrnný žákovský

2.2.1.1 Pracovní listy stanoviště

2.2.1.2 Pracovní listy stanoviště

2.2.2.1 Pracovní list Lidské smysly

2.2.2.2 Pracovní list Člověk a jeho schopnosti
2. návštěva science centra:

2.3.1 Pracovní list souhrnný žákovský

2.3.1.1 Pracovní listy stanoviště

2.3.1.2 Pracovní listy stanoviště

2.3.2.1 Pracovní list Sexmisie

2.3.2.2 Pracovní list Člověk
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Všechny metodické materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/clovek
Jednotlivé metodické materiály jsou označeny podle struktury programu a jsou tak jednoduše
přiřaditelné k jednotlivým blokům a tématům.

Výuka ve škole:
3.1.1 Dýchací soustava – řešení PL (prezentace)
3.1.2.1.Trávicí soustava – funkce, stavba (orgány)- řešení PL (prezentace)
3.1.2.2 Trávicí soustava - ústní dutina - odpovědi (prezentace)
3.1.3.1 Vylučovací soustava - funkce a stavba orgánů (prezentace)
3.1.3.2 Vylučovací soustava - řešení
3.1.4. Pohlavní soustava_ vyhledávání informací - příklad řešení
1. návštěva science centra

3.2.1 a 3.3.1 Pracovní list souhrnný žákovský - řešení

3.2.1.1 Pracovní listy stanoviště - řešení

3.2.1.2 Pracovní listy stanoviště - řešení

3.2.2.1 Pracovní list Lidské smysly - řešení

3.2.2.2. Pracovní list Člověk a jeho schopnosti - řešení

2. návštěva science centra:

3.2.1 a 3.3.1 Pracovní list souhrnný žákovský - řešení
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3.3.1.1 Pracovní listy stanoviště - řešení

3.3.1.2 Pracovní listy stanoviště - řešení

3.3.2.1 Pracovní list Sexmisie - řešení

3.3.2.2 Pracovní list Člověk - řešení

154

6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi je přiložena jako samostatný soubor na stránce s ostatními
dokumenty https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/clovek
Přímý odkaz na zprávu o realizaci programu v praxi:
Zpráva o realizaci programu v praxi - Člověk

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu
Není relevantní.

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Kopie emailové komunikace s portálem www.RVP.cz
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:49 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Dobrý den,
děkuji za informace. Pokud budete mít veškeré materiály, které tvoří vzdělávací program, uložené na
Vašem webu, nebude potřeba využívat jiného modulu nežli modulu EMA, jak správně píšete. Toto je
také ideální případ, kdy jednomu vzdělávacímu programu náleží jedna URL adresa, která vede na místo
na Vašem webu, kde jsou uložené všechny informace, texty, přílohy apod. k danému jednomu
vzdělávacímu programu.
Postup vkládání bychom si pravděpodobně blíže ujasnili až po schválení materiálů řídícím orgánem.
Kdybyste měla dotazy, ráda Vám je zodpovím.
Přeji hezký den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
út 19. 11. 2019 v 12:37 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Úložiště máme vlastní, takže není potřeba ukládat data k vám na server.
Všechny 3 programy budou mít podobu dlouhého dokumentu s různými typy příloh – pdf, pptx,
případně videa na youtube.
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Chápu správně, že využijeme modul EMA pro jednotlivé přílohy s krátkým popisem a modul Články pro
zveřejnění dlouhého popisu vzdělávacích programů?
Předem děkuji za rady.
S pozdravem

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
programové oddělení
e-mail: havlikova@iQlandia.cz | GSM: (+420) 730 573 898
iQLANDIA, o.p.s. | Nitranská 10, 460 12 Liberec | www.iQlandia.cz

_________________________________________________
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:27 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Vážená paní Havlíková Bittnerová,
děkujeme za informaci ohledně nabídky vložení výstupů z projektu Prolínání formálního a
neformálního vzdělávání. V návaznosti na to Vám zasílám podmínky vložení materiálů. Píšete, že
plánujete vložit 3 vzdělávací programy, po schválení materiálů řídícím orgánem budeme hledat vhodné
řešení jejich uložení.
Abychom mohli najít optimální prostor pro vložení materiálů, potřebovali bychom vědět především,
zda máte již nějaké vlastní úložiště, či chcete materiály fyzicky vložit k nám na Metodický portál.
V případě, že budete mít vlastní web, na kterém budete mít vzdělávací programy uložené, vložili
bychom potřebná metadata o programech do modulu EMA, který je zcela novým modulem
Metodického portálu. Jedná se o jakýsi katalog digitálních vzdělávacích zdrojů (ema.rvp.cz).
V případě, že budete chtít materiály komplet vložit k nám na Metodický portál RVP.CZ, budeme hledat
vhodný modul (viz dokument).
Nyní tedy potřebujeme získat představu o úložišti, počtu materiálů (počtu příloh vzdělávacího
programu) a případně formáty. Uveden= vzdělávací programy budou jakého formátu? Bude se jednat
o jeden dokument nebo jich bude více?
Mockrát děkuji a přeji pěkný den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
po 18. 11. 2019 v 10:17 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
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Dobrý den,
jako příjemci v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol vytváříme v rámci aktivity č. 4 (Propojování
formálního a neformálního vzdělávání) vzdělávací programy a máme povinnost zveřejnit je na portále
RVP.cz. Ovšem zveřejňovat můžeme až konečnou verzi programů schválenou řídícím orgánem (MŠMT).
Na konci listopadu budeme předkládat MŠMT 3 následující programy, každý o délce 16 hodin:
Člověk – pro 8.a 9. třídu ZŠ
Elektrotechnika – pro 8. a 9. tř. ZŠ
Do vesmíru a zase zpátky – pro 4. a 5. tř. ZŠ
Všechny programy se skládají z popisu hodin, metodických popisů, pracovních listů. Program Člověk a
Do vesmíru a zase zpátky obsahují i prezentace v Powerpointu.
S pozdravem a s přáním hezkých podzimních dnů

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová

9 Nepovinné přílohy
Pozn. Připojte případné další přílohy programu dle potřeby.

157

