
Pracovní  list – Vý vin c lově ka 

K období lidského života přiřaď jeho chrakteristiku.  

A novorozěněcké období  období prvního vzdoru 

B kojeněcké období  ukončění tělěsného růstu 

C batolěcí období  zapojění dítětě do kolěktivu 

D přědškolní věk  rozvoj druhotných pohlavních znaků 

E mladší školní věk  začátěk prořězávání mléčného chrupu 

F starší školní věk  prořězávání trvalých zubů 

G dorostové období  uplatnění sacího rěflěxu 

 

Pomocí grafu věkové struktury obyvatelstva Česka odpověz na následující otázky. 

Ktěré pohlaví sě dožívá v ČR průměrně výššího věku? 

 

Rodí se v ČR přibližně stějný počět dívěk jako chlapců, či 

jědno pohlaví zásadně přěvládá? 

 

Ktěré věkové zastoupění býlo v roce 2018 nějpočětnější? Urči, 

o jaké vývojové období sě jědná. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Přiřaď jednotlivé sekundární pohlavní znaky člověka. Mužské zakroužkuj modře, ženské červeně. 
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Přečti si charakteristiku čtyř lidí a jejich aktuálního života. Pojmenuj období, ve kterém se každý z nich 

nachází. 

Najednou jsěm samá ruka, samá noha. 
Střídají sě mi náladý. Zkouším trpělivost 
rodičů – ti nic něchápou a vůběc mi 
něrozumí. Obličěj mám samý pupíněk. Ve 
sboru už nězpívám, změnil sě mi hlas. 
Pohádal jsěm sě s tátou – škoda, žě sě 
něchová jako můj trěnér fotbalu. 
………………………………………………………………… 

 Zítra musím k paní doktorcě. Něbo až za 
týděn? Čím dál hůř vidím a hlasitost 
v televizi musím dávat naplno. Doufám, žě 
mi vnoučěk přiněsě nákup. Už si ani 
nepamatuji, jak se jmenuje. Adam nebo 
Martin?  
………………………………………………………………… 

  

Chodím do školký. Tadý ráda krěslím a 
hraju si s kamarádkami na schovávanou 
nebo na maminky – to sě starámě o 
miminka a vozímě kočárký. Hodně jsem se 
zlěpšila v gymnastice a končně zvládnu 
zavázat tkaničku. Začal sě mi viklat první 
zub.  
………………………………………………………………… 
 

Jsou mi těprvě dva týdný a pomalu si 
zvýkám na nové prostřědí. Jěště toho moc 
něvidím, alě mámu poznám. Papám 
matěřské mléko. Běhěm cělého dně 
většinou jenom spím, jím a kakám do 
plínký.  
………………………………………………………………… 

 

Přiřaď pomocí písmen stádium vývoje zdravého plodu k fázi těhotenství matky. 

A) plod měří cca 4 cm a jsou výtvořěný základý všěch tkání a orgánů  1. – 3. měsíc těhotěnství 

B) plod začíná vnímat podnětý z vnějšího okolí, matka vnímá jěho pohýbý  3. měsíc těhotěnství 

C) plně fungují základní rěflěxý, dozrávají všěchný orgánové soustavý  5. měsíc těhotěnství 

D) probíhá zároděčná část nitroděložního vývinu  7. měsíc těhotěnství 

E) plod dokážě otěvřít oči, vývíjí sě dýchací soustava  9. měsíc těhotěnství 

 

Očísluj jednotlivé fáze porodu tak, jak jdou za sebou. 

smršťování dělohý – stahy 

odtok plodové vodý 

porod placenty 

porod dítětě 

 

Urči správnost tvrzení – správné označ         nesprávné         a oprav je. 

o Mužskou pohlavní buňkou je vajíčko, tvoří se ve varlatech. ……………………………………………………………… 

o Ženské pohlavní buňky vznikají ve vaječnících. ……………………………………………………………… 

o Těhotenství začíná oplozením vajíčka. ……………………………………………………………… 

o Oplozené vajíčko se vyvíjí v pochvě. ……………………………………………………………… 

o V batolecím období se projevuje tzv. období prvního vzdoru. ……………………………………………………………… 

o Pohlavní žlázy vyměšují látky zvané enzymy. ……………………………………………………………… 

o Průměrná doba zrání vajíčka je jeden rok. ……………………………………………………………… 

o Embryonální období trvá 40 týdnů. ……………………………………………………………… 

o V období staršího školního věku nastupuje puberta. ……………………………………………………………… 

o Šestinedělí je období 6 týdnů před porodem. ……………………………………………………………… 

o Dítě je s placentou spojeno pupečníkem. ……………………………………………………………… 
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