
Říd*e í e *ffi{nx§l
il 1 ! _ : .,__ __ j l,J,§§o5!ie te 5lsnalU

I

Ve dvojici se svým sousedem si rlzkor"rše1 čt:škor! ref-lex. Popiš, co jsi zjistil(a).

ffi Jak jsou tozloženy šedá a bílá hmota v míše? Vyber správné Ňrzeni,.

Šedá je na povrchu, bilá ur-niď.

BíIá je na povrchu. šedá ur-nitř.

Yzájemné se prolínají.

B Na obrázku mít,hl-zalrrcsli bílou
a šedou hmotu mííní-
Vlznar,*. hx{ jsott l,alen1- r-zruchy
domich1 azmí.-h1,.

Na obrázkrr barevně vyznirč i] popiš jeclnotlivé části mozkr.r:
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:l:i.i Přiřaď k částem mozku jejich í'unkci:

prodloužená mícha myšlení

Varolův most nepodmíněné reflexy

mozeček zrakové a sluchové vjemy

střední mozek řízerrí tělesné teploty, žláz s vnitřním vyměšováním

mezimozek propojení mozečku a míchy s ostatními částmi mozku

koncový mozek koordinace pohybů a rovnoválry

Proč se opilý člověk potáci a plete se mu jazyk? Která část mozku je alkoholem postižena?

1;l;:l Barevně vyznač jednotlivé
laloky koncového mozku:

'l,:l 
Jaké následky bude mít náhlá mozková příhoda. kterír postilrla:

a) čelní 1alok ,

b) týlní lalok

Popiš první pomoc při poranění mozku a rníchy
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,,l,,l Detektiv Hercule Poirot, který vystupuje v detektivních románech slavné spisovatelky Agathy
Christie, tvrdí, že při řešení záhad používá ,,své šedé buňky mozkové". Je jeho tvtzení správné?
Svou odpověď zdťli,odni.

Í§ Vyluštěním tajenky zjtstiš nézevjedné části koncového mozku

1) 1) Část mozku produkující hormony.
2) Centrum rovnováhy.
3) Mok vyplňující mozkové komory,
4) Část mozku řídící funkci útrobních orgánů.

5) Spojení dvou nervových buněk.
6) Odpověď organismu na podráždění.
7) Zbnveni mozkové kůry.
8) Část nervové soustavy, kam patří mozek a mícha.
9) Obal mozku.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Tajenka:

Vyjmenuj části obvodové nervovó soustavy:

lB Doplň:

Mozkových nervů je ...... páru

Míšních nervri je ...... páru.

Ltrobn_í nenl můžeme - nemůžeme ovládat vůlí.

P;lpl i, ]-, ": :. . _ ] , _ __" 
,. _, .,,. :] _].,]1ií

S\,\IP.\TIKL,i

PARASYMPATTKUS .....

Která onemocnění a poranění ner\ l]\ ť !.L]:ti_i\ r znáš? Stručně popiš jejich příčiny a průběh jed-
noho z nich.
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