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Žák uplatní své znalosti z oblasti rozmnožování a vývoje jedince.
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Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast

Člověk a příroda

Vzdělávací obor

Přírodopis

PRIR =
Oblast/Předmět

Člověk a příroda

Očekávaný výstup

Žák spojuje cizí slova s českým významem. V tabulce přiřazuje
k vysvětlení správný pojem.

Speciální vzdělávací
- zdravotní postižení - LMP
potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina

Menstruace, poluce, erekce, vagína, penis, masturbace, onanie,
sexualita, vejcovod, vaječník, spermie, děloha, ovulace, oplodnění,
ejakulace, klitoris, vajíčko, varlat, klitoris
Pracovní list
Aktivita
Žák
základní vzdělávání – druhý stupeň
14 let / 8. ročník

Období tvorby DUM 3/2013

OTESTUJ SVÉ ZNALOSTI CIZÍCH SLOV. SPOJ CIZÍ SLOVA S ČESKÝM
VÝZNAMEM:
MENSTRUACE

POCHVA, POHLAVNÍ ORGÁN ŽENY

POLUCE

PENIS, POHLAVNÍ ORGÁN MUŽE

EREKCE

SOUBOR VLASTNOSTÍ A JEVŮ VYPLÝVAJÍCÍ
Z ROZDÍLNOSTI POHLAVÍ

VAGÍNA

SEBEUKÁJENÍ

PENIS

PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ KRVÁCENÍ POHLAVNĚ ZRALÉ ŽENY

MASTURBACE

ZTOPOŘENÍ, ZVĚTŠENÍ, NAPŘÍMENÍ

ONANIE

SAMOVOLNÝ VÝRON SEMENE

SEXUALITA

SEBEUKÁJENÍ

K vysvětlením uvedeným v tabulce přiřaď správné pojmy:
Vejcovod, vaječník, erekce, spermie, děloha, ovulace, oplodnění, penis, ejakulace, pochva, vajíčko,
varlata, klitoris

a) ženská pohlavní buňka
b) mužský pohlavní orgán
c) svalová trubice spojující dělohu s vnějšími pohlavními orgány
ženy
d) mužské pohlavní buňky
e) trubice, v níž dochází k oplození vajíčka
f) výron semene
g) uvolnění vajíčka z vaječníku
h) místo, kde se tvoří spermie
i) dutý svalový orgán, v němž se vyvíjí plod
j) ztopoření penisu
k) splynutí vajíčka a spermie
l) nejcitlivější část ženského pohlavního ústrojí
m) místo, kde dozrávají vajíčka

Řešení:
Spojování slov:
MENSTRUACE – PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ KRVÁCENÍ
POLUCE – SAMOVOLNÝ VÝRON SEMENE
EREKCE – ZTOPOŘENÍ, ZVĚTŠENÍ, NAPŘÍMENÍ
VAGÍNA – POCHVA, POHLAVNÍ ORGÁN ŽENY
PENIS – PYJ, POHLAVNÍ ORGÁN MUŽE
MASTURBACE – SEBEUKÁJENÍ
ONANIE – SEBEUKÁJENÍ
SEXUALITA – SOUBOR VLASTNOSTÍ A JEVŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZDÍLNOSTÍ POHLAVÍ

Tabulka:
Ženská pohlavní buňka – vajíčko
Mužský pohlavní orgán – penis
Svalová trubice spojující dělohu s vnějšími pohlavními orgány ženy – pochva
Mužské pohlavní buňky – spermie
Trubice, v níž dochází k oplození vajíčka – vejcovod
Výron semene – ejakulace
Uvolnění vajíčka z vaječníku – ovulace
Místo, kde se tvoří spermie – varlata
Dutý svalový orgán, v němž se vyvíjí plod – děloha
Ztopoření penisu – erekce
Splynutí vajíčka a spermie – oplodnění
Nejcitlivější část ženského pohlavního ústrojí – klitoris
Místo, kde dozrávají vajíčka - vaječník

