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ucelená řada pro 6.–9. ročník

vždy aktuální doložky MŠMt

Při zakoupení vybraného pracovního sešitu přírodopis 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8 nebo 9 pro 
celou třídu získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ dle vlastního 
výběru na školní rok 2021/2022 (školní multilicence a žákovské licence). 
Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Seznam partnerů akcí naleznete na nns.cz/akce. Na objednávku připište „Akce P“. 
 Akce platí do 30. 9. 2021.

akce Pro Školy
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Pro Římany byla sůl tak důležitá, že po ní pojmenovávali např. 
silnice, po kterých se vozila. Římští legionáři dostávali část 
peněz „v soli“. Latinský název soli (sal) se proto začal použí-
vat k označení platu, odtud anglický výraz salary (plat).

D

1
 Zopakujte si, proč není dobré jíst příliš slané pokrmy. Jak se sůl vylu-
čuje z lidského těla?

2  Jaký vliv na zdraví člověka má pobyt v solné jeskyni?

2  Navrhněte, jak lze vypěstovat krystaly soli. Jaký mají tvar?

FLUORIT (CaF2)
Fluorit je minerál s obsahem prvku  uoru. Je velmi dobře 
štěpný a nápadně křehký. Nejčastěji bývá zbarven  alově, 
někdy i zeleně, žlutě až hnědě (podle příměsí), méně často 
je bezbarvý. 

3  Porovnejte rozpustnost halitu a  uoritu ve vodě. 

3  Zopakujte si, jaký je rozdíl mezi barevným a zbarveným minerálem.

Reakcí  uoritu s kyselinou sírovou vzniká plynný  uorovo-
dík, který leptá sklo, kůži i kosti. Zapište chemickou rovnicí 
reakci kyseliny sírové s  uoritem.

Ch

4  Zopakujte si, jakou tvrdost má  uorit podle stupnice tvrdosti. 

Fluorit je důležitá surovina pro hutnictví (urychluje tavení 
rud). V chemickém průmyslu se využívá k výrobě te onu. 
Vyrábí se z něho  uorovodík, který se ve sklářském průmys-
lu používá k výrobě leptaných skel. Z  uoritu se také získá-
vá  uor, kterým se dříve  uoridovala pitná voda. V současné 
době se sloučeniny  uoru přidávají už jen do zubních past. 

 Te on (polytetra uoretylen) je plastický polymer* odolný vůči vyšším 
teplotám. Využívá se např. k výrobě nádobí, při výrobě hadic a hadi-
ček, v lékařství, kosmonautice apod.

 Z  uoritu se v minulosti vyráběly freony. Ty se používaly jako náplně 
chladicích zařízení a jako hnací plyny v tlakových rozprašovačích. Dnes 
se nahrazují jinými látkami, protože poškozují ozonovou vrstvu atmo-
sféry. V atmosféře však tyto plyny přetrvají ještě velmi dlouho.

 Rozdělte se do skupin. Připravte si prezentace o praktickém využití 
minerálů ze skupiny prvků, sul dů a halogenidů.

3. mineralogickou třídu představují halogenidy. Halogenidy jsou sloučeniny halových prvků. 
Mezi halogenidy patří sůl kamenná (halit) a  uorit. Sůl kamenná se využívá v potravinářství, 
v chemickém průmyslu, sklářství apod. Fluorit se využívá jako surovina pro hutnictví nebo 
k výrobě leptaných skel.

1. Jaké vlastnosti má sůl kamenná?

2. Jak se sůl kamenná získává a průmyslově využívá?

3. Jakou barvu může mít  uorit? K čemu se  uorit průmyslově využívá?

leptané sklo

solný důl (Wieliczka – Polsko)

 uorit:  anglicky –  uorite [ˈ ʊəraɪt] německy – der Fluorit
leptání: anglicky – etching [ e̍tʃɪŋ] německy – das Ätzen

* polymer – látka vytvořená mnoha molekulami 

PŘEHLED MINERÁLŮ (NEROSTŮ)

 uorit (zbarvený hnědě)

 uorit (zbarvený zeleně)

Přírodopis 9_01-73_215x297mm-09-2015.indd   31 21.9.2015   12:43:51
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Učebnice přírodopis 6.–9. ročník

Více informací a náhledových stránek z Přírodopisu 6, 7, 8 a 9 naleznete na: www.nns.cz/prirodopis. 

6-30 7-30 8-306-31 7-31 9-30

Klíč s řešením vybraných 
úkolů na konci učebnice.

   Úkoly k vyhledání 
dalších informací 
v odborné literatuře 
nebo na internetu.

Ch  ČJ  Z   
Mezipředmětové vazby.

Srozumitelně psané texty.

  Tvořivé úkoly.

   Řada průřezových 
témat.

   Opakovací úkoly 
a úkoly, které uvádějí 
probrané učivo do 
souvislostí. 

Cizí pojmy vysvětlené 
přímo na dané straně.

Kontrolní otázky.

Stručné shrnutí učiva 
v závěru kapitoly.

Názorná schémata a grafy, 
množství obrázků a fotografií.

   Skupinové úkoly, kdy 
žáci pracují v týmech.

   Zajímavosti pro 
zpestření výuky.

   Klíčová slova uvedená 
v angličtině a němčině.
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Novorozenec má v těle přibližně 350 kostí, kostra dospělého člověka jich obsahuje přibližně 206. 
Největší kost v lidském těle je kost stehenní. Tato kost je zároveň nejpevnější a nejtěžší. Nejmenší 
kůstky našeho těla najdeme ve středním uchu, těsně za ušním bubínkem. Jsou to kladívko, kovadlinka 
a třmínek. 

O kolik kostí má dospělý člověk méně než dítě?  

Ukažte na sobě nejdelší kost.

1. Doplňte ve správném tvaru tyto výrazy.
  Nabídka: mozek, minerální, opora, krevní, chrání, zásobárna.

   Kostra je _______________________ lidského těla. Kosti jsou ___________________________ 

některých ___________________________ látek. V kostech vznikají _______________________ 

buňky. Některé části kostry ______________ orgány, například lebka chrání __________________ .

2. Určete typy kostí podle tvaru.

 

 

 

4. Popište vnitřní stavbu dlouhé kosti.

6.  Označte, které kosti jsou u dospělého člověka spojeny pevně. Pevná spojení přesně pojmenujte.

3.1 OPĚRNÁ SOUSTAVA

5.  Určete, na kterém obrázku je kost dítěte
a na kterém kost dospělého. Označte, čím 
se liší.

3.  Rozhodněte, zda v mladších
kostech:

a) převládají látky anorganické

b) převládají látky organické

c)  obsah látek organických
i anorganických je stejný

lopatka – kost pažní kost hrudní – žebra kost vřetenní – kosti zápěstí

Poznámky: ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ str. 23–33

kost stehenní – kost holenníkost kyčelní – stydká – sedacíkost temenní – kost týlní
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 7.  Popište stavbu kloubu.

 8. Na které tři základní části se dělí kostra člověka?

   

 9. Doplňte do obrázku názvy označených kostí (využijte tabulku).

Kosti lebky
Část mozková Část obličejová

Kosti párové temenní kost, spánková kost horní čelist, lícní kost, nosní kost, patrová kost, 
slzní kost, dolní skořepa nosní, čichová kost

Kosti nepárové čelní kost, týlní kost, klínová kost dolní čelist, radličná kost

 10.  Napište, které dvě kosti lebky jsou spojeny kloubem. Jaký význam má toto spojení?

   

 11. V tajence je skryt název kosti, do níž ústí vnější zvukovod (ušní otvor).

 1. Pevné spojení kostí se nazývá…
 2. Jedna z funkcí kosterní soustavy je…
 3. Tvrdost kostní tkáně způsobují … látky.
 4. Vznik kosti z chrupavčitého nebo vazivového základu je…
 5. Pojivová tkáň, která je na kloubních plochách, se nazývá…
 6. Uprostřed těla dlouhých kostí se nachází … dutina.
 7. Lebeční kosti jsou spojeny pomocí…
 8. Prodlužování kosti do délky umožňuje … chrupavka.

Poznámky: ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ str. 23–33

OPĚRNÁ SOUSTAVA

I

PŘÍLOHA: PŘEHLED UČIVA

•  člověk patří do říše živočichů, třídy savců
•  odlišnost člověka od ostatních savců: chůze po dvou končetinách, volné ruce, výjimečný mozek, vysoká schopnost 

komunikace, abstraktní myšlení, představivost, schopnost řešit technické problémy, umělecká tvorba
•  vědy o člověku: antropologie, lékařství (medicína)

 ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA

•  člověk se vyvinul v Africe a odtud se rozšířil do celého světa
•  zařazení člověka do zoologického systému: řád – primáti – nehetnatci ▪ podřád – vyšší primáti ▪ rod – Homo – 
člověk ▪ druh – Homo sapiens – člověk rozumný ▪ poddruh – Homo sapiens sapiens – člověk rozumný rozumný – 
člověk současného typu

•  nálezy kosterních pozůstatků pocházejí z východní a jižní Afriky z období 
před 4,2–2,5 milionu let

•  malá kapacita mozkovny, „miskovitě“ prohnutá obličejová část lebky
•  vzpřímená postava a pohyb po dvou končetinách
•  sběr rostlinné potravy a mrchožroutství
•  používal primitivní nástroje nalezené v přírodě, vyráběl kamenné sekáče

• nálezy kosterní
 Australopiték

vzhled kamenný 
sekáč

•  nejstarší příslušník rodu Homo
•  žil v období před 2,4–1,6 milionu let pouze v Africe
•   podobá se Australopitékovi, má menší zuby a větší kapacitu mozkovny, 

menší obličejovou část lebky, výška kolem jednoho metru
•  sběr, mrchožroutství, patrně i lov malých zvířat
•  vyráběl a používal kamenné sekáče

• nejstarší příslušník rodu Homo
 Homo habilis (člověk zručný)

vzhled kamenný 
sekáč

 VÝVOJ ČLOVĚKA

•  žil v období před 1,8 milionu let až 300 tisíc let v Africe, odtud se rozšířil 
severním a východním směrem do chladnějších oblastí

•  začal používat oheň, dokázal budovat jednoduché příbytky
•  velká mozkovna, vystouplé nadočnicové oblouky, silné lebeční kosti 

a tzv. „zalomený týl“, dolní čelist bez bradového výběžku
•  zdatný lovec i sběrač, dokázal lovit velká zvířata a organizovat lov ve skupinách
•  používal dokonalejší nástroje, např. pěstní klín

• žžil v období před 1 8 milionu let ž 3
 Homo erectus (člověk vzpřímený)

vzhled pěstní klín

 HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS (ČLOVĚK NEANDERTÁLSKÝ)
•  člověk neandertálský (neandertálec) žil v období před 125–35 tisíci lety
•  plochá a dlouhá lebka, velká kapacita mozkovny, obličejová část vystupovala 

směrem dopředu, byla mnohem větší než u současného člověka, mohutné 
nadočnicové oblouky a široké lícní kosti, byl robustní

•  úštěpová technika, pravděpodobně žil v početnějších skupinách, lovil velká 
zvířata, běžně používal oheň, pravděpodobně si zhotovoval oblečení z kůží

•  nejvíc kosterních pozůstatků bylo nalezeno v západní Evropě, zejména ve Francii

HOMO SAPIENS SAPIENS (ČLOVĚK ROZUMNÝ ROZUMNÝ)
•  zřejmě nejstarší kosterní pozůstatky pocházejí z Izraele (92 000 let), o ciálně 

se uvádí, že se člověk současného typu vyvinul přibližně před 36 000 lety
•  velká mozková část, malý obličej, vysoké čelo a vystupující bradový výběžek
•  lov velkých zvířat, čepelová technika
•  obýval nejčastěji skalní převisy nebo velké jeskyně, „pravěké“ umění – 

jeskynní malby a malé předměty
•  kosterní pozůstatky nejstarších jedinců druhu Homo sapiens sapiens byly 

nalezeny po celém světě

HOMO SAPIENS
 Homo sapiens

vzhled rozdělávání 
ohně

vzhled škrabadla

II

 ANATOMIE ČLOVĚKA – BUŇKA

•  cytologie – věda, která se zabývá stavbou buňky 
•  živočišné buňky – jsou základní stavební a funkční jednotky 

lidského těla, mají různou velikost, tvar i funkci
•  nejmenší buňky lidského těla jsou např. červené krvinky, 

největší jsou vajíčka (ženské pohlavní buňky)
•  buňky navzájem spolupracují

•  cyttolllllo igie – věda, která se
 Stavba živočišné buňky

•  spojuje různé útvary lidského těla (např. kosti a svaly), je oporou měkčím částem těla (např. vnitřním orgánům 
a svalům), skládá se z buněk a mezibuněčných prostor vyplněných různou hmotou

VAZIVOVÁ TKÁŇ (VAZIVO)
•  měkká, poddajná, obsahuje velké množství vody, mezibuněčné prostory jsou vyplněny pružnou vláknitou 

hmotou (z bílkovin)
•  tvoří např. šlachy a vazy a tukové vazivo pod kůží nebo kolem orgánů, vyplňuje mezery mezi orgány a tkáněmi

CHRUPAVČITÁ TKÁŇ (CHRUPAVKA)
•  tužší než vazivo, je ohebná a pružná, obsahuje více mezibuněčné hmoty než vazivo
•  tvoří např. kloubní chrupavky, konce žeber, meziobratlové ploténky, je součástí ušního boltce a nosu
•  po poškození se zpravidla neobnovuje

KOSTNÍ TKÁŇ
•  nejtvrdší pojivová tkáň, je složená z kostních buněk, mezibuněčné prostory jsou vyplněny organickými 

i anorganickými látkami, z kostní tkáně jsou tvořeny kosti
•  po poranění se obnovuje, zlomené kosti srůstají

• spojuje různé
 Pojivová tkáň

•  tkáň – soubor živočišných buněk, které mají stejný tvar a stejnou funkci

 ANATOMIE ČLOVĚKA – TKÁNĚ

•  složena z buněk, které k sobě velmi těsně přiléhají, žádné mezibuněčné prostory
•  na povrchu celého těla, uvnitř těla vystýlá různé tělní dutiny a pokrývá některé vnitřní orgány
•  epitel může být jednovrstevný, nebo mnohovrstevný (např. pokožka)

• složena z buněk které k s
 Výstelková tkáň (epitel)

•  nervová tkáň se skládá z nervových buněk (neuronů) a podpůrných buněk
•  nervové buňky jsou spojeny pomocí výběžků, mohou přijímat různé podněty a předávat je jiným buňkám
•  z nervové tkáně je tvořena nervová soustava, která řídí činnost celého těla

• nervová tkáň se
 Nervová tkáň

•  má schopnost stahovat se a natahovat se a tím vykonávat pohyb

SVALOVÁ TKÁŇ HLADKÁ
•  součást vnitřních orgánů – např. žaludku, střev nebo močového měchýře
•  pracuje pomalu, ale vytrvale a neunaví se, její činnost nemůžeme ovládat vůlí

SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ
•  jsou z ní tvořeny kosterní svaly, pracuje rychle a rychle se také unaví, můžeme ji ovládat vůlí

SVALOVÁ TKÁŇ SRDEČNÍ
•  skládá se z prostorové sítě buněk, tvoří svalovou stěnu srdce
•  pracuje automaticky v pravidelném rytmu a neunaví se, nemůžeme ji ovládat vůlí

•  mááááá schhopnost
 Svalová tkáň

•  tkáňový mok, míza a krev• tkáňový mok m
 Tělní tekutiny

stavba živočišné buňky

jaderná membránajjjjjjjjjjj
cytoplazma

jádro
mitochondrie

cytoplazmatická membrána

ribozomy
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MIUč+ Přírodopis 7, 2. díl – Botanika (U + PS) 7-31-1  4 990,– 7-31-3  990,– 7-31-T  590,– 7-31-4  59,–

MIUč+ Přírodopis 8 – Biologie člověka (U + PS) 8-30-1  8 990,– 8-30-3  1 490,– 8-30-T  890,– 8-30-4  99,–

MIUč+ Přírodopis 9 – Geologie a ekologie (U + PS) 9-30-1  8 990,– 9-30-3  1 490,– 9-30-T  890,– 9-30-4  99,–

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MIUč+ na 30 dní. Bližší podmínky a postup instalace naleznete na www.miucplus.cz.
MIUč+ lze zakoupit v licencích:
1. časově neomezená školní multilicence
2. školní multilicence na 1 školní rok

3. školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok
4. žákovská licence na 1 školní rok

   Video doplněné 
kontrolními otázkami.

   Webový odkaz na 
stránky se zajímavostmi, 
doplňujícími 
informacemi apod.

   Audionahrávka textu 
učebnice.

   Zábavné interaktivní 
cvičení.

Multimediální interaktivní učebnice zahrnuje interaktivní verzi 
tištěné učebnice a pracovního sešitu a multimédia.

 Multimediální interaktivní učebnice plus

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.  
Bratislavská 23d, 602 00 Brno  
tel.: 545 222 286 
e-mail: nns@nns.cz 
www.nns.cz 

  nns.cz
  nnsmiuc 
  nova_skola_nakladatelstvi

I BEZ INSTALACE!
WWW.uCebnICE-oNLInE.cZ

Snadné přecházení mezi 
učebnicí a prac. sešitem.

   Klíč se správným 
řešením.

Anglická slovíčka namluvená 
rodilým mluvčím.

Vyučující si mohou vložit 
vlastní materiály.

Interaktivní verze prac. sešitu.

 Jednotlivé texty, fotografie 
apod. se kliknutím zvětší do 
samostatného okna.


