
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – 9.ABC – do pátku 27.3.2020  

1) NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ JEDINCE, TĚHOTENSTVÍ 

- před karanténním opatřením (uzavřením školy) jste ode mě (9.C – od pí.uč. Zámostné) dostali materiál 

na VZ – ONTOGENETICKÝ VÝVOJ JEDINCE, TĚHOTENSTVÍ 

- ti co před uzavřením školy chyběli, měli tento materiál dostat od svých spolužáků (zajišťovala jsem 

spolužáky, kteří chybějícím předají), ale vzhledem k vývoji situace s koronavirem se možná k vám 

nedostalo. Pokud se k vám materiál nedostal, pošlete mi email, obratem vám ho zašlu!! 

ÚKOLY ke studijnímu materiálu – ONTOGENETICKÝ VÝVOJ JEDINCE, TĚHOTENSTVÍ:  

- přečtěte si, projeďte, prostudujte si poctivě obě stránky materiálu  

- s pomocí Internetu či jiného vhodného zdroje informací doplňte chybějící pojmy a údaje na 1. straně – 

ontogenetický vývoj jedince (nápomocná vám může být i učebnice přírodopisu str. 108 – 109)  

- vyhledejte v materiálu odpovědi na následující otázky: 

1) Od které fáze těhotenství embryu bije srdce? Od kdy je to pozorovatelné na ultrazvuku? 

2) Od kdy lze rozpoznat pohlaví plodu? Šlo by pohlaví identifikovat i dříve? Na jakém principu? Zkus 

dohledat na webu       

3) Co je na obrázcích 8., 12., 16. týden těhotenství ten „červený polštář“ spojený s embryem/plodem? 

Jaký má význam pro vyvíjející se plod?  

4) Ve které fázi těhotenství jsou vytvořeny základy všech orgánů v těle?? 

5) Co je to mázek? 

6) Od kdy začíná nastávající matka svůj plod v děloze cítit – tedy vnímá první pohyby plodu?  

7) Ve kterém týdnu těhotenství je plod životaschopný – lze tedy v případě vážných zdravotních 

komplikací plodu nebo těhotné matky provést porod? Kolik v takovém případě takto předčasně 

narozené novorozeně váží a měří?  

8) K největšímu nárůstu hmotnosti dochází v poslední třetině (=trimestru) těhotenství. Proč? Co v těle 

zejména narůstá?  

9) Myslíte si, že na obr. 32. týden je poloha plodu v děloze vhodná k porodu? Zdůvodni:  

10) Kolik v průměru váží donošený plod připravený k porodu       

Otázky vypracujte na papír písemně, můžete vypracovat i na PC a zaslat mi emailem, po návratu do školy 

pak budete mít o starost méně       Každopádně úkol bude hodnocen        

Další učivo bude aktualizováno na konci týdne. Sledujte proto prosím webové stránky naší školy a webové 

stránky pí. uč. Zámostné - sekce VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, kam budou vkládány a aktualizovány další studijní 

materiály.  

V případě nejasností jsem vám k dispozici na: h.houskova@seznam.cz  

Děkuji a přeji poklidné samostudium☺   

Hana Houšková 
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