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Praktikum č.: 1
Základy mikroskopování a zhotovování mikroskopických preparátů

Pracovní list pro žáky:

BOTANICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Práce s mikroskopem

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Stavba mikroskopu

Úkol č.: 2 Práce s mikroskopem a její zásady

Úkol č.: 3 Mikroskopické preparáty

Pomůcky a materiál: Mikroskop, mikroskopické potřeby, 
lupa
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Úkol:            Popis světelného mikroskopu

Postup: Přiřadíme hlavní části k mikroskopu a 
zaznamenáme jejich funkci. 

Část mikroskopu Funkce 

Tubus  

Stolek  

Stativ  

Okulár  

Objektiv  

Zrcátko  

Lampa  

Šroub  

Jaké části mikroskopu tvoří jeho mechanickou, optickou a 
osvětlovací část? 
 

 

10/91 Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063



Úkol: Práce s mikroskopem a její zásady 

Postup: Demonstrujeme práci s objektivem, se 
zaostřovacím šroubem, manipulaci 
s clonou kondenzátoru a zaměříme se na 
časté chyby při mikroskopování.   

Úkol: Mikroskopické preparáty

Postup: Demonstrujeme pracovní postup při 
tvorbě mikroskopického preparátu. 
Zdůrazňujeme možnosti pozorování 
preparátů, jejich kreslení a určení 
zvětšení, při kterém budeme jednotlivé 
preparáty pozorovat. 
Demonstrujeme tvorbu trvalých 
preparátů.

Jaké další potřeby jsou důležité pro mikroskopování? 
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Praktikum č.: 2
Pozorování vnější stavby těla členovce

Žáci do pracovního listu vkládají a upevňují vypreparované části těla sa-
ranče
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PREPARACE KONČETINY 
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Praktikum č.: 3
Mikroskopická pozorování jednobuněčných prvoků z připraveného me-
chového nálevu

Při praktiku byl používán nově zakoupený mikroskop komunikující pře PC 
s interaktivní tabulí

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování jednobuněčných prvoků

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby buňky prvoků

Úkol č.: 2 Pozorování prvoků z připravených 
nálevů

Úkol č.: 3 Pozorování pohybu a životních projevů 

Úkol č.: 4 Nákresy a určování prvoků

Úkol č.: 5 Patogenní prvoci

Pomůcky a materiál: Zavařovací sklenice s víčkem, pipeta, 
preparační jehla, mikroskopické 
potřeby, vata, filtrační papír.

Senný nálev zahradní hlína do výše 5 cm, nastříhané 
seno do výše 15 – 20 cm, voda po okraj 
sklenice, doba kultivace 10 – 14 – 28 
dní.

Salátový nálev listy z hlávky salátu natrháme a 
přelijeme vodou, doba kultivace 3 – 7 
dní
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Nálev z lesního 
humusu

jemný, vlhký humus z jehličnatého lesa 
do výše 1/3 láhve přelijte vodou, doba 
kultivace 3 – 14 dní.

Mechový nálev libovolný mech z vlhčího stanoviště i 
s trochou půdy, doba kultivace 
z čerstvého materiálu 2 – 3 dny, ze 
suchého až 8 dní.

Úkol: Pozorování prvoků

Postup: Pozorujeme prvoky z různých 
připravených nálevů pod mikroskopem. 
Určíme a zakreslíme prvoky. 
K obrázkům zapíšeme zvětšení, při 
kterém jsme jednotlivé druhy prvoků 
pozorovali.
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Nákres

Zvětšení: ______

Jaké další druhy prvoků znáte?
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Úkol: Určování prvoků

Postup: Podle klíče k určování prvoků určete 
druh, který pozorujete z různých senných
nálevů.

Napište české pojmenování zobrazených prvoků a v literatuře 
vyhledejte další zástupce prvoků.
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Úkol: Patogenní prvoci

Postup: V literatuře zjisti jaká onemocnění 
způsobují prvoci uvedení v tabulce

Parazit Vektor přenosu Onemocnění 

Bičenka poševní   

Měňavka úplavičná   

Trypanosoma   

Plasmodium   
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Kokcidie   

hmyzomorka

rybomorka
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Praktikum č.: 4
Poznávání a určování prvních jarních rostlin a rozbor okvětí Sněženky 
podsněžníku

Úkol: Rozlož květ sněženky, pozoruj lupou a zapiš květní vzorec 

Květní diagram

Pylová zrna a vajíčka si můžeš prohlédnout pod
mikroskopem!!!
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Úkol: Určete první jarní rostliny

1.________________     2.______________     
3.________________

4.________________     5.__________________    
6._____________ 

Přiřaďte názvy jarních rostlin k obrázkům:

A) Narcis žlutý   B) Bledule jarní   C) Čemeřice černá   

D) Prvosenka jarní   E) Šafrán setý   F) Blatouch bahenní

DI)
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Úkol: Určete první jarní rostliny

7.________________     8._________________     
9.______________

10. _______________     11.______________     
12.______________
Přiřaďte názvy jarních rostlin k obrázkům: 

G) Hrachor jarní   H) Talovín zimní   CH) Sasanka hajní

I) Koniklec luční   J) Podbílek šupinatý   K) Sasanka pryskyřníkovitá
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Úkol: Určete první jarní rostliny

13. ______________     14.______________     
15._______________

16._______________     17._____________     
18.________________

Přiřaďte názvy jarních rostlin k obrázkům: 

L) Sněženka podsněžník   M) Hyacint fialový   N) Zlatice převislá

O) Dymnivka dutá   P) Jaterník podléška   Q) Modřenec hroznatý
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Úkol: Rozbor květu sněženky podsněžníku

PESTÍK (nákres):                                                                 TYČINKA (nákres):

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIKROSKOPICKÝ PREPARÁT ŘEZU SEMENÍKEM:
                      ZVĚTŠENÍ:                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KVĚTNÍ VZOREC:                                                                     KVĚTNÍ DIA-
GRAM:
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Praktikum č.: 5

Zhotovování trvalých preparátů a jejich uložení preparátů do školní 
sbírky.

Příklady zhotovených trvalých preparátů:

Úkol:            Zhotovování trvalých preparátů

Postup: Připravíme preparát buněk suknice 
cibule a pozorujeme tvar jednotlivých 
buněk s buněčným jádrem. Zakreslíme a 
zapíšeme zvětšení. 
Pozorujeme buňky dřeně rajčete, 
zakreslíme a porovnáme s buňkami 
cibule.  

Nákres, zvětšení a popis: 
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Úkol:            Zhotovování trvalého preparátu

Postup: Pozorujeme příčný řez jehlicovitého listu
nahosemenné rostliny. Zhotovíme 
mikroskopický preparát, který 
zakreslíme a popíšeme. Použijeme 
jehlicovitý list borovice s porovnáním 
s listem tisu, smrku, douglasky … 

 

Nákres, popis a zvětšení:
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Praktikum č.: 6

Mikroskopická pozorování tělního pokryvu různých obratlovců
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Pokryv těla ptáků

Pokryv těla savců
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Pozorování trvalých preparátů tělního pokryvu níže uvedených živočichů
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Praktikum č.: 7

Tvorba trvalých preparátů tělního pokryvu savců (použití srsti morčete, 
kočky, psa, králíka, ovce).

Popis a pozorování zhotovených mikroskopických preparátů pod mik-
roskopem s komunikací s interaktivní tabulí.
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Praktikum č.: 8

Pitva oka vepře

Zopakování stavby oka, vysvětlení postupu při práci a pojmenování jednot-
livých částí oka.

Pitva oka vepře
1. Uveďte tři postřehy při zkoumání povrchu oka (průměrná šířka oka, 
délka
zrakového nervu, šířka rohovky …) :

a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________

2. Napište české názvy k jednotlivým strukturám pojmenovaných 
latinsky:
a. cornea
b. lacrimal gland
c. optic nerve
d. iris
e. pupilla
f. retina
g. choroidea
h. lens crystallina
i. sclera

3. Pojmenujte tři vrstvy, které jste při pitvě odkryli
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
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4. Přiřaďte následující části oka s jejich funkcí (řasnaté tělísko, bělima,
duhovka, sítnice, čočka, zornice)
____________________ obsahuje fotoreceptory k vidění
____________________ zbarvená část oka
____________________ schopnost akomodace
____________________ otvor v duhovce jímž prochází světlo do 
oka
____________________ svaly umožňující akomodaci čočky
____________________ část udržující tvar oka (oční koule)

4. Použijte obrázky k pojmenování částí oka:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________
8. ________________________________________
9. ________________________________________
10. ________________________________________
11. ________________________________________
12. ________________________________________

5. Pozorujte a zakreslete trvalé preparáty zrakového ústrojí:
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Praktikum č.: 9

Pitva oka skotu

Porovnání oka vepře a skotu, popis jednotlivých částí zrakového orgánu a 
ukázka pitvy oka na interaktivní tabuli.
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Praktikum č.: 10

Zjišťování slepé skvrny, test barvocitu, zkoumání zrakové ostrosti, zra-
kové klamy a paobrazy, Mariotovy obrázky a zornicový reflex.

SOMATOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Smyslové orgány 

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Weberův pokus 

Úkol č.: 2 Důkaz slepé skvrny, zrakové klamy a 
iluze

Úkol č.: 3 Pitva oka savce

Úkol č.: 4 Zkouška barvocitu

Pomůcky a materiál: Mikroskopické potřeby, trvalé 
preparáty, anatomický atlas, lupa, 
pitevní souprava, Mariottovy obrázky, 
ladička. 
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Úkol: Weberův test

Teorie: Člověk s normálním sluchem slyší 
ladičku na lebeční klenbě oběma ušima 
stejně silně. Při poruchách středního 
ucha nebo při ucpaném zvukovodu 
slyšíme zvuk silněji na straně ucpaného 
ucha nebo poruchy. Lze tak rozlišit, zda 
vada sluchu je podmíněna vadou ucha, 
nebo je nervového původu. 

Postup: Ladičku rozezvučíme úderem kladívka a 
postavíme ji na střed lebeční klenby 
vyšetřované osoby. Osoba dá najevo, ve 
kterém uchu slyší silněji. Totéž 
provedeme ještě dvakrát. Jednou si osoba
zacpe prstem pravé ucho, podruhé levé. 
Znovu se zeptáme, ve kterém uchu slyší 
silněji.  

Úkol: Důkaz slepé skvrny, zrakové klamy a 
iluze

Teorie: Slepá skvrna je místo, kterým prochází 
zrakový nerv.

Postup: Mariottův obrázek držíme nataženou 
paží před očima. Zavřeme levé oko a 
pravým hledíme upřeně na trojúhelník. 
Obrázek přibližujeme pomalu k oku až 
na vzdálenost 10 cm a opět ho 
vzdalujeme. Stejný postup zopakujme i 
s druhým okem.
V další části použijeme Mariottovy 
obrázky demonstrující zrakové klamy a 
iluze.
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Důkaz slepé skvrny

Úkol: Zkouška barvocitu

Postup: Pro zkoušku barvocitu použijeme 
Iširahovy polychromatické tabulky. 
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Praktikum č.: 11

Měření krevního tlaku tlakoměrem a digitálním tlakoměrem.

SOMATOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Oběhová soustava 

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování trvalých preparátů

Úkol č.: 2 Měření tepové frekvence

Úkol č.: 3 Měření krevního tlaku

Pomůcky a materiál: Mikroskopické potřeby, trvalé 
preparáty, anatomický atlas, tlakoměr, 
fonendoskop, stopky.
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Úkol: Pozorování trvalých preparátů

Postup: Pro pozorování použijeme trvalé 
preparáty obsahující řezy cévami a 
roztěry krevních buněk. Zakreslíme a 
popíšeme. 

              Řez cévou                                                  Krevní buňky                           
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Úkol: Měření tepové frekvence

Postup: Při počítání tepu hmatáme puls na 
vřetenní tepně v zápěstí nad palcem. 
Vypočteme průměrnou tepovou 
frekvenci.  Přiložíme 2-3 prsty ke krční 
tepně a spočítáme údery srdce za minutu
v klidu. Pak uděláme 20dřepů a opět na 
krční tepně nahmatáme tep a spočítáme 
údery srdce za minutu. Výsledky 
zapíšeme do tabulky.
Pokračujeme STEP-UP testem, při 
kterém se vyšetřovaná osoba postaví 
jednou nohou na židli, druhou nechá na 
zemi. Na signál začne vystupovat, jednu 
nohu nechává stále na židli. Nohy při 
výstupech pravidelně střídá. Osoba 
vystupuje nejdéle 5 minut. Ihned po 
skončení se posadí a změříme jí TF ve 
třech periodách vždy v trvání 30 sekund.
(první období počítejte od 1 minuty do 1 
min. 30 s, druhé období od 2 min. do 2 
min. 30 s. a třetí období od 3 min. do 3 
min. 30 s.

Index zdatnosti: I = délka cvičení v sekundách/součet 3 
tepových frekvencí x 100.

Výsledek: I= 80 a méně / málo výkonný
I= 81 – 100 / středně výkonný
I= 101 – 120 / dobře výkonný
I= 121 – 140 / velmi dobře výkonný
I = nad 140 / výborně výkonný
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Počet tepů za min./ v klidu Po námaze

  

  

  

  

  

Úkol: Měření krevního tlaku

Postup: 1. Připevníme nafukovací manžetu na 
levou paži
2. Manžetu natlakujeme na tlak asi 180 
torrů
3. Přiložíme fonendoskop na tepnu v levé
loketní jamce
4. Pomalu upouštíme vzduch z manžety
5. Jakmile uslyšíme první zvuky 
(turbulentní proudění) odečteme 
systolický tlak
6. V okamžiku, kdy přestaneme slyšet 
zvuky (turbulentní proudění přechází v 
proudění
laminární) odečteme diastolický tlak
7. Tlak krve udáváme nesprávně v 
torrech (= mmHg), správně by se měl 
udávat v kPa;
zapisujeme zlomkem (např. TK 140/85 
mmHG = torrů; 19/11 kPa)
8. Zaznamenáme výsledek našeho 
měření
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Praktikum č.: 12

Zkouška sluchových, chuťových, čichových, hmatových a dotykových vje-
mů.

SOMATOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Kožní soustava 

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol: Zkouška kožní citlivosti

Postup: V kůži je celá řada čidel, které umožňují 
vnímat různé podněty. Hlavní kožní čidla
vnímají dotyk, tlak, tah, chlad, teplo a 
bolest. Na 1 cm2 kůže připadá asi 6 – 23 
chlad. bodů, asi 20x méně tepel. bodů. 
Pocit doteku a tlaku počítá 25 tlakových 
bodů (dotek) na 13
chlad. a 1,5 tepel. bodu.
Kružítkem zjistíme prostorový práh = 
nejmenší vzdálenost; kdy vnímáme 2 
body jako 1, což slouží k získání 
prostorové představy tvaru a velikosti.
Zkoumané osobě zavážeme oči a 
vyzveme ji, aby hlásila zda cítí 1 nebo 2 
doteky. Ramena esteziometru rozevřeme 
asi na 2 cm, a dotkneme se jimi současně
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vyšetřované osoby. Hroty postupně 
přibližujeme k sobě a dotýkáme se pořád 
na stejném místě, tak dlouho, až 
vyšetřovaný nahlásí, že místo 2 dotyků 
ucítí jen 1 dotyk. Zaznamenáme 
vzdálenost, kdy naposledy cítil 2 dotyky. 
Provádíme na těchto částech těla.

 

 

Zkoumaná část těla Naměřená vzdálenost v mm

Dlaň  

Hřbet ruky  

Bříško prstu  

Záda  

Šíje  

Nos  

Čelo  
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 Vjemy – chuť a čich

Úkol č.: 1
Cílem je objektivně vyhodnotit pět vzorků volně prodejných čajů. Každý žák
hodnotí kvalitu týkající se aroma a chuti. Nejvyšší počet bodů je 5 a
nejnižší 0 bodů. Do tabulky napište a sečtěte Vámi přidělené body, které 
budou dále přičteny k bodům ostatních hodnotitelů. Po závěrečném
určení všech vzorků označte původ jednotlivých čajů do zobrazené mapy 
světa.
           Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek č. 5

Aroma
Chuť
Celkové
hodnocení

Úkol č.: 2 Stručně napište odpovědi k následujícím otázkám uvedených v 
tabulce

Z jaké rostliny a z jakých částí se zpracovává čaj?
Jaký stát produkuje nejvíce čaje na světě?
Jaký alkaloid čaj obsahuje?
Jakým procesem se upravují jednotlivé druhy čajů?
Porovnej čaje bílé, žluté, zelené a černé!
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Praktikum č.: 13

Kostra člověka

SOMATOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Oporná soustava 

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování buněk epitelů a pojiv

Úkol č.: 2 Důkaz fosforu v kostech

Úkol č.: 3 Určování kostí lidského těla

Pomůcky a materiál: Mikroskopické potřeby, trvalé 
preparáty, chemikálie, anatomický atlas.
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Úkol:            Pozorování buněk epitelů a pojiv

Teorie: Epitely jsou skupiny buněk pokrývající 
povrchy nebo vystýlající dutiny. U 
histologických preparátů se jedná o 
velmi tenké řezy, které můžeme 
pozorovat za použití světelného 
mikroskopu. Pojiva jsou tkáně, které se 
kromě buněk skládají ještě 
z mezibuněčné hmoty, jež určuje 
základní vlastnosti tkáně. Mezibuněčná 
hmota vzniká činností pojivových buněk.

Postup: Pozorujeme trvalé mikroskopické 
preparáty kubického a cylindrického 
epitelu. Pozorujeme trvalé preparáty 
pojiv – chrupavku hyalinní, elastickou a 
vazivovou.  
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Úkol: Důkaz fosforu v kostech

Postup: Malou kost polijeme ve zkumavce 
zředěnou kyselinou dusičnou a 
zahřejeme. Po 5 minutách odlijeme asi 3 
ml kyseliny dusičné do jiné zkumavky a 
přidáme k ní 2 ml roztoku molybdenamu 
amonného a zahřejeme. Vzniklou 
sraženinu rozpistíme opatrným přidáním 
roztoku hydroxidu amonného. Fosfor 
obsažený v kosti se dokazuje ve formě 
kyseliny fosforečné roztokem 
molybdenamu amonného, přičemž vzniká
molybdatofosforečnan amonný. 
Molybdenan amonný je činidlem pro 
důkaz kyseliny fosforečné. Vápník, který 
je v kostech a dodává jim pevnost, je 
v nich z velké části obsažen ve formě 
fosforečnanu vápenatého. 

Úkol: Určování kostí lidského těla

Postup: Podle obrázků určíme kosti tvořící 
lidskou kostru.

1) 2)
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3) 4)
 

5) 6)
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7) 8)
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Praktikum č.: 14

Anatomická stavba měkkýšů

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování měkkýšů

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby těla plžů

Úkol č.: 2 Pozorování stavby těla mlžů

Úkol č.: 3 Sbírka ulit, lastur a fosílií

Pomůcky a materiál: Živí hlemýždi, prázdné ulity hlemýžďů,
lupa, Petriho miska, roztok 10% HCl, 
dvě kádinky 300 ml, dvě zkumavky, 
roztok šťavelanu amonného C2O4(NH4),
roztok Co(NO3)2, roztok FeSO4, 3 dkg 
mouky, 1dkg práškového cukru, 10% 
roztoku cukru, roztok sacharinu, pipeta.
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Úkol:            Pozorování stavby těla plžů

Teorie: Z měkkýšů jsou v našich podmínkách 
dostupní pro praktická pozorování 
plicnatí plži. Nejobvyklejším plicnatým 
plžem je hlemýžď zahradní (Helix 
pomatia).  

Postup: Při hodnocení ulity vždy postavíme do 
tzv.: základní polohy: osa ulity je svislá, 
vrchol směřuje vzhůru a otvor dolů. 
Rozlišujeme výšku a šířku ulity. 
Hlemýždě položíme na sklo, pozorujeme 
vysunování svalnaté nohy. Změříme 
vzdálenost, kterou urazí za 5 minut a 
přepočítáme na hodinovou rychlost. 
Vezmeme dva kousky hlemýždí ulity. Na
jeden z nich kápneme 3 kapky 10% HCl 
na povrchovou konchiolinovou vrstvu, 
na druhý kápneme rovněž 3 kapky 10% 
HCl, avšak na vnitřní aragonitovou 
vrstvu, a pozorujeme. Stejný srovnávací 
pokus s ulitou, z níž jsme předtím 
seškrábali vnější konchiolinovou vrstvu 
přikápneme šťavelan amonný. Ve 
zkumavce povaříme kousek ulity 
s Co(NO3), v jiné zkumavce s FeSO4.

 

Pokus Výsledek 

výška /šířka ulity  

Rychlost pohybu  

Reakce HCl/vnější 
vrstva

 

Reakce HCl/vnitřní  
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vrstva

Reakce se 
šťavelanem

 

Reakce s CO(NO3)2  

Reakce s FeSO4  

 

Úkol: Pozorování stavby těla mlžů

Postup: Škebli umístíme v přední části akvária 
s bahnitým dnem, kterou od zadní části, 
v níž jsou vysázeny vodní rostliny, 
oddělíme po celé délce podélně 
skleněnou destičkou (škeble by rostliny 
v akváriu vyrývala) a pozorujeme.  
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Úkol: Určování ulit, lastur a fosilií měkkýšů 

Postup: Pozorujeme a určíme zástupce 
jednotlivých druhů plžů a mlžů ze sbírky 
ulit a lastur. Porovnáme rozdíl mezi 
ulitou a lasturou. Určíme fosilní zástupce
plžů a mlžů a zařadíme do příslušného 
geologického období. 

Do jaké skupiny měkkýšů patřili:
BELEMNITI, AMONITI, INNOCERAMUS, CARDIOLA, 
TURRITELLA, MUREX, ORTHOCERAS, NAUTILUS.
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 Praktikum č.: 15
Stavba a preparace těla kroužkovce.

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování kroužkovců

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby těla a chování 
kroužkovce

Úkol č.: 2 Pozorování příjmu potravy žížalou

Úkol č.: 3 Pitva žížaly

Pomůcky a materiál: Živé žížaly, filtrační papír, voda, Petriho
miska, navlhčená kompostová zemina, 
listy různých dřevin, pinzeta, 60% 
alkohol, 0,9% roztok NaCl, pitevní 
miska, špendlíky, laboratorní nůžky, 
lupa a preparační jehla.
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Úkol:            Pozorování stavby těla a chování 
kroužkovce

Teorie: U nás běžným kroužkovcem je žížala 
obecná (Lumbricus terrestris). Živí se 
odumřelou organickou hmotou, řasami, 
bakteriemi, prvoky, podhoubím i výtrusy 
hub. Přispívá k tvorbě humusu, a tím 
k zúrodňování půdy. Po dešti vylézají na 
povrch a při osvětlení přímým slunečním
světlem delším než tři hodiny ztrácejí 
schopnost zalézt zpět do země a uhynou. 
Pro účely pozorování sbíráme jedince 
s dobře vyvinutým opaskem. Chováme je
v bedýnce zakryté skleněnou deskou. 
Vrstvíme v ní kompostovou zeminu 
s pískem a tlejícím listím. Pravidelně 
přiměřeně navlhčujeme. Krmíme je 
jednou týdně mokrým listím, případně 
vychladlou zeleninou. Zbytky potravy po
dvou dnech odstraníme, aby 
nezplesnivěly.   

Postup: Pozorujeme vnější stavbu těla 
s opaskem. Zaměříme se na pigmentaci 
těla, počet článků, kožní útvary. 
Sledujeme chování jedince při 
podráždění přední a zadní části těla. 
Fototaxi žížal ověříme jejich umístěním 
na vlhký filtrační papír v Petriho misce 
vystavené přímému světlu, která je zpola 
zacloněna neprůhledným černým 
papírem tak, aby hranice zatemněné a 
nezatemněné části šla ve směru 
světelných paprsků. Potvrdíme tak 
negativní fototaxi u žížal. 
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Pozorování  Výsledek 

Počet článků  

Velikost opasku  

Pigmentace těla  

Reakce po 
podráždění

 

Úkol: Pozorování příjmu potravy žížaly

Postup: Na povrch hlíny v bedýnce dáme trochu 
mokrého listí a při červeném světle 
pozorujeme chování žížal. 

 

Popište význam kompostování.
Co všechno patří do kompostu?
Popište význam kroužkovců při kompostování.
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Úkol: Pitva žížaly 

Postup: Usmrcenou žížalu opláchneme slanou 
vodou a břišní stranou položíme na 
plochu pitevní misky. Příď a záď 
připevníme špendlíky. Podélný řez 
vedeme podkožní svalovinou těsně vedle
hřbetní cévy směrem k hlavě opatrně tak,
abychom nepoškodili vnitřní orgány. 
Pokožku i svalovinu odchlipujeme do 
stran a upevňujeme šikmým 
zapichováním špendlíků. Vnitřní orgány 
pozorujeme pouhým okem nebo lupou, 
zakreslíme a popíšeme podle předlohy.  
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Praktikum č.: 16
Pozorování a určování půdních a vodních živočichů (korýšů, brouků …). 

Sběr organismů z přírody a následná mikroskopická pozorování buchanky, 
hrotnatky, blešivce, ruměnice, střevlíka, chrobáka, chrousta, běláska.

Praktikum č.: 17
Terénní cvičení v blízkosti školy. Určování rostlin podle botanického klí-
če. 

Poznávání a určování bylin, keřů a stromů v blízkosti školy za pomoci 
botanického klíče zakoupného z finančních prostředků projektu.

Praktikum č.: 18
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Mikroskopická pozorování jednotlivých částí těl členovců.

šupinky z křídel motýlů, končetiny a křídla hmyzu, kyvadélka u much,…).

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování členovců

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby těla pavoukovce

Úkol č.: 2 Pozorování stavby těla korýše

Úkol č.: 3 Pozorování stavby těla hmyzu

Pomůcky a materiál: Potřeby pro mikroskopování, živé vodní
korýše, kapátko, hodinové sklíčko, lupa,
brouk, motýl, blanokřídlí hmyz, …
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Úkol:            Pozorování zástupců pavoukovců

Úkol: Pozorování trvalých preparátů

Postup: Popíšeme vnější a vnitřní stavbu těla 
pavouků podle obrázku. 
Pozorujeme pod mikroskopem trvalé 
preparáty a menší zástupce uvedené 
skupiny. 

Napište funkci makadel, klepítek a snovacích žláz.
Uveďte příklady zástupců původních druhů v ČR.
Uveďte příklady invazních a nepůvodních druhů.
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Úkol: Pozorování vodních korýšů

Teorie:  Vhodný materiál získáme výlovem 
z vodních nádrží zejména drobných 
korýšů (hrotnatky, buchanky, perloočky a
dalších zástupců). Uvedené druhy korýšů
tvoří zooplankton, který je především 
potravou pro ostatní vodní živočichy. 
Ulovené korýše můžeme chovat 
v akváriu osázeného rostlinami.  

Postup: Vodní korýše ulovíme pomocí síťky, 
zhotovené z punčochy našité na ohnutém
silném drátu upevněném na tyči. Ulovené
korýše vložíme do plastikových nádob. 
Pipetou nebo kapátkem korýše 
přeneseme na podložní sklíčko 
s vybroušenou jamkou, přikryjeme 
krycím sklíčkem a všímáme si tvaru 
jejich těla, jejich vnitřní stavby, 
dýchacích pohybů, činnosti srdce, tvaru a
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zbarvení trávicí soustavy, stavby 
složeného oka a plodové komůrky 
s vyvíjejícími se vajíčky. 

Úkol: Pozorování stavby těla hmyzu 

Úkol: Pozorování končetin

Úkol: Pozorování motýlích a blanitých křídel

Úkol: Pozorování trvalých preparátů

Postup: Vhodným materiálem k pozorování je 
saranče, sršeň, vosa, moucha, chroust, 
motýl, můra, mol … Postupně se 
zaměříme na pozorování končetin, 
drobných šupinek na motýlích křídlech, 
blanitých křídel. Zhotovíme trvalé 
preparáty.
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Úkol: Porovnejte zástupce hmyzu

Postup: Při popisu se zaměřte na zařazení do 
systému, stavbu těla, potravu, smyslové 
orgány, výskyt, individuální vývoj.

Kobylka zelená Saranče obecné

  

64/91 Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Praktikum č.: 19
Soutěž v poznávání podzimní květeny (byliny, stromy, keře).

Příprava a sběr podzimní květeny pro soutěž v poznávání bylin, stromů a 
keřů.
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Praktikum č.: 20
Pozorování zástupců kmene žahavců (nezmar zelený, medúzka slad-
kovodní), jejich reakce na změny okolního prostředí, charakteristika a 
ekologie ostatních zástupců tohoto živočišného kmene.

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování žahavců

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby těla nezmara

Úkol č.: 2 Pozorování žahavých buněk nezmara

Úkol č.: 3 Pozorování životních dějů nezmara

Pomůcky a materiál: Živí nezmaři, lupa, skleněné kyvety, 
lupa, podložní sklíčko s jamkou, krycí 
sklíčko, filtrační papír, mikroskop, 
hodinové sklíčko, zředěná kyselina 
octová.
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Úkol:            Pozorování nezmarů

Teorie: Nezmaři jsou sladkovodní polypovci. 
Obývají čisté vody tůní a mírně 
tekoucích řek, kde žijí na okřehcích, 
rdestech a vodním moru kanadském. Při 
lovu nezmarů právě tyto rostliny 
přenášíme do láhví a proti světlu 
pozorujeme. V akváriu s vodními 
rostlinami je můžeme chovat i několik 
měsíců (živí se buchankami, perloočkami
a larvami pakomárů). 

Postup:  Pozorujeme živé nezmary, zakreslujeme 
charakteristický tvar těla. Sledujeme 
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jejich pohyb a reakci na dotyk. 
Nezmara položíme na podložní sklíčko a 
mírně ho přitlačíme krycím sklíčkem. 
Z boku přikápneme kapku zředěné 
kyseliny octové. Pozorujeme při velkém 
zvětšení. 
Vložíme nezmary jednotlivě do 
připravených kyvet a sledujeme po dobu 
několika dnů proces nepohlavního 
rozmnožování tzv.: pučení. 
Můžeme pozorovat způsob příjmu 
potravy, žahavé buňky a regeneraci těla 
nezmara.

Úkol: Nákres těla nezmara

Postup: Nezmara pozorujeme pod mikroskopem 
nebo pouhým okem. Pokuste se nakreslit 
pozorovaný objekt a způsob pohybu.

 

nákres a zvětšení 
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Praktikum č.: 21
Poznávání savců 

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování savců

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování trvalých preparátů srsti 
savců

Úkol č.: 2 Pozorování srsti savců

Úkol č.: 3 Porovnávání příbuzných savců

Pomůcky a materiál:  
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Úkol:            Pozorování trvalých preparátů srsti savců

Postup: Pozorujeme trvalé preparáty srsti 
různých savců vyskytujících se 
v odlišných biotopech. Provádíme 
nákresy a popisy.
Zhotovíme mikroskopické preparáty srsti
kočky, psa, králíka, … 

Napište typy chlupů u savců tvořící jejich srst a uveďte funkci
srsti:
 
 
 

 

Úkol: Porovnejte zástupce savců

Postup: Při porovnávání savců se zaměřte na 
jejich výskyt, stavbu těla, zařazení do 
systému 

Slon africký Slon indický
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Praktikum č.: 22
Zhotovování preparátů tělního pokryvu savců (psa, kočky, ovce, kozla a 
morčete). 

Pozorování pod mikroskopem s promítnutím na interaktivní tabuli. 

Praktikum č.: 23
Mikroskopická pozorování a kreslení škrobových zrn ze zásobních or-
gánů vyšších rostlin (bramborové hlízy, obilky pšenice, rýže, hlízy dosny).

Pozorování pod mikroskopem s promítnutím na interaktivní tabuli. 

Úkol: Pozorování leukoplastů

Postup: Zhotovíme preparáty leukoplastů v hlíze 
brambor, obilky pšenice, rýže, hlízy 
dosny. Snažíme se o co nejtenčí řez 
hlízou, který umístíme na podložní 
sklíčko kam přikápneme kapku vody. 
Pro zvýraznění přikápneme kapku 
Lugolova roztoku.
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Praktikum č.: 24
Pozorování mikroorganismů (prvoků, hlístů) 

Pozorujeme z různých nálevů (mechový, senný, salátový). 

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování hlístů

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby těla hlístů

Úkol č.: 2 Porovnání parazitických hlístů

Pomůcky a materiál: Petriho miska s kompostovou zeminou, 
žížaly, nůžky, mikroskop, pomůcky 
k mikroskopování, preparační miska, 
háďátka, lopatka.
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Úkol:            Pozorování stavby těla hlístů

Teorie: Hlístice se vyskytují převážně v půdě, 
mechu nebo hnijící řepě, hlízy brambor. 
Háďátka jsou nejvíce dostupná. 

Postup: Usmrcené žížaly položíme do Petriho 
misky na vlhkou zeminu, uzavřeme a 
dáme na teplé místo do tmy. Po několika 
dnech se na žížalách objeví bělavý 
povlak. Jeho část přeneseme do kapky 
vody na podložním sklíčku s jamkou a 
pozorujeme mikroskopem. Získáme tak 
hlísty, jejichž samičky mají nápadně 
zúženou zadní část těla (háďátko 
ozbrojené). 
Háďátka můžeme také získat z hnijící 
řepy nebo mechu. Získáme tak jedince 
pro pozorování nebo cysty háďátek 
v nichž se hromadí vajíčka. 

Nákres a délka těla (cm):________
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Úkol: Porovnání parazitických hlístů

Postup: Porovnejte stavbu těla, způsob života, 
pohlavnost jedinců, individuální vývoj a 
výskyt roupů, škrkavek a vlasovců. 

Parazit Shodné znaky Odlišné znaky

Škrkavka dětská   

Roup dětský   

Vlasovec
medicínský 
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 Praktikum č.: 25
Určování ptáků podle připravených pracovních listů (poznávání dravců, 
vodních ptáků, druhů sýkor,…). 

Interaktivní určování ptáků a jejich hlasů pomocí programu z interaktivní 
tabule.

 URČOVÁNÍ PTÁKŮ – DRAVCI 
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HLASY ŽIVOČICHŮ V PŘÍRODĚ

ZVUKY ŽIVOČICHŮ  

Přiřaďte k uvedeným živočichům jejich 
zvuky, kterými se ozývají v přírodě.
 PTÁCI
 VÝR, KAVKA, DROZD, LABUŤ, 
HAVRAN, KACHNA, ŠPAČEK, OREL,
RACEK, LEDŇÁČEK, KALOUS, 
STRAKA, SOJKA, KOS, BAŽANT, 
KRKAVEC, KUKAČKA, VRABEC, 
VOLAVKA, POŠTOLKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CELKOVÝ POČET BODŮ:
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Praktikum č.: 26
Mikroskopická pozorování ptačího peří (bažanta, kohouta, holuba,…), 
jejich porovnávání a kreslení. 

Pozorování ptačích per získaných z přírody

Pozorování trvalých preparátů (peří kolibříka) ze školní sbírky.

Praktikum č.: 27
Mikroskopická pozorování živočišných, sladkovodních hub. 

Poznávání jejich stavby a funkce v přírodě. Připomenutí hlavních mořských 
zástupců.

ZOOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Pozorování živočišných hub

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol č.: 1 Pozorování stavby těla sladkovodních 
hub

Úkol č.: 2 Tělesná stavba askonní houby

Pomůcky a materiál: Čerstvá, vysušená nebo v alkoholu 
konzervovaná houba, 70% etanol, 10% 
KOH, mikroskopické potřeby, 
mikroskop, preparační jehly, skalpel, 
lupa
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Úkol:            Pozorování sladkovodních hub

Teorie: Sladkovodní houby jsou vodní 
živočichové, kteří u nás žijí v počtu šesti 
druhů. Vytvářejí trsovité kolonie, 
povlékají kameny, dřevěné stavby ve 
vodě a ponořené části rostlin ve stojatých
vodách. 

Postup: Houbu seškrábneme od podkladu na 
přelomu září a října, kdy již mají 
vytvořeny vnitřní pupeny tzv.: gemule. 
Vyjmeme několik gemulí, povaříme 
v 10% roztoku KOH a po vychladnutí 
přeneseme na podložní sklíčko, 
rozmáčkneme skalpelem, přidáme kapku 
vody, přikryjeme krycím sklíčkem a 
pozorujeme. 
Ve vodní lázni na porcelánové misce 
necháme zvlášť vyvařit v 10% KOH část
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těla houby. Po odpaření vody jsou ve 
zbylém prášku KOH kosterní jehlice, 
které přeneseme na podložní sklíčko, 
zakápneme vodou, překryjeme krycím 
sklíčkem a pozorujeme. 

 

Úkol: Tělesná stavba askonní houby

Postup: Popiš vnější a vnitřní stavbu živočišných 
hub. Vyhledej funkci specializovaných 
buněk.
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Jaký mají živočišné houby ekologický význam v přírodě? 
Jaké látky tvoří jejich vnější kostru?
Jakou funkci mají specializované buňky?
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 Praktikum č.: 28
Antropometrická měření (obvod hlavy, hrudníku, pasu, boků, rozpětí 
paží, index BMI,...).

SOMATOLOGICKÁ PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Téma: Antropometrie  

Jméno:  

Spolupracoval:  

Třída:  

Datum:  

Školní rok:  

Úkol: Antropometrická měření 

Pomůcky a materiál: Krejčovský metr, pravítko, psací 
potřeby.   
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Úkol: Antropometrická měření

Postup: Provedeme následující antropometrická 
měření: měření tělesné výšky, rozpětí 
paží, obvodu hlavy, hrudníku, … 
Při měření hrudníku  měřidlo přiložíme 
na záda těsně pod lopatky, vpředu 
probíhá u chlapců nad prsními 
bradavkami, u dívek přes střed hrudní 
kosti. Maximální obvod hrudníku 
zjišťujeme při maximálním vdechu. Žák 
se zhluboka nadechne, zadrží dech a v 
tomto okamžiku odečítáme maximální 
(inspirační) obvod hrudní hrudníku.  Pak 
ještě změříme obvod hrudníku při 
maximálním výdechu. Měřený žák s 
největším úsilím provede výdech a na 
okamžik zadrží dech. Odečítáme tedy 
minimální (expirační) obvod hrudníku. 
Rozdíl mezi maximálním a minimálním 
obvodem se nazývá respirační amplituda.
Vypočítáme ji z naměřených hodnot. 
Z naměřených hodnot zpracujeme 
tabulku a pomocí programu Excel 
vytvoříme do protokolu také graf. 
 

 

Můj inspirační obvod hrudníku:...........………………...cm 

Můj exspirační obvod hrudníku:........……………….....cm

Moje respirační amplituda (insp. – exsp. obvod):……..cm
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Praktikum č.: 29
Cévní soustava (měření tepové frekvence, krevního tlaku, určování 
krevních skupin, genetika krevních skupin). 

Pozorování trvalých mikroskopických preparátů (krevní roztěr a buňky sr-
deční svaloviny).

MODEL SRDCE

Postup: Popište jednotlivé, označené části srdce a zapište odpovědi do pracovního 
listu.

Rozložte model srdce na jednotlivé části a znovu jej sestrojte do původního stavu.

Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice: CZ.1.07/1.1.28/02.0063  83/91



CÉVNÍ SOUSTAVA

Jména členů skupiny
 

 

Úkol č.: 1 Přiřaďte:

Červené krvinky
 
 
 

 

Bílé krvinky
 
 
 

 

Krevní destičky
 
 
 

 

Úkol č.: 2 Určování krevních skupin a pravděpodobnost výskytu v
%:

1) křížení: ♀ AB x ♂ AB Potomci (procentuální zastoupení):
 
 

2) křížení: ♀ A0 x ♂ BB
 
 

Potomci (procentuální zastoupení):

Úkol č.: 3 Doplňte:

Krevní skupina Buněčný antigen Protilátky Dárce 

A  
 

  

B  
 

  

AB  
 

  

0  
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Úkol č.: 4 Interaktivní test:

Počet bodů:
 

 

Úkol č.: 5 Popis cirkulace krve:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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Praktikum č.: 30
Pozorování trvalých mikroskopických preparátů 

Pozorování různých tkání a buněk (nervová tkáň, buňky jaterní, stěny tenké-
ho střeva, řasinkového epitelu dýchací soustavy, kostní dřeně, příčně 
pruhované a hladké svalové tkáňě,...). Pozorování pomocí mikroskopu při-
pojeného k PC s možností promítnutí na interaktivní tabuli.
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Přílohy
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Použité zdroje (webové odkazy)
http://www.mikroskopy-intraco.cz/mikroskopy/mikroskopy-pro-zajmovou-
cinnost/pro-pozorovani-biologickych-preparatu/biologicky-mikroskop-2820-led-
cordless.html

https://www.google.cz/svet-biologie.cz

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/206411058200006-planeta-veda/operace oka

http://www.eurooptik.sk/stavba-funkcia-oka.php

http://www.microscopemicroscope.org/applications/pondcritters/protozoans/cilipho-
ra/paramecium.htm

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html01/foto_019.html

http://zooola.webgarden.cz/rubriky/hmyz/rovnokridli/sarancata

http://leccos.com/index.php/clanky/kobylky

http://vzdusnicovci.mypage.cz/thema/hmyz

http://www.hmyz.net/anatomie.htm

http://www.biotox.cz/botanicus/index.php?id=bph_0591

http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologie-
kvetni_vzorec_diagram.html

http://www.n-i-s.cz/cz/antropometrie/page/34/

http://www.naseinfo.cz/clanky/zdravi-a-pece/zdrava-vyziva/jak-vypocitat-bmi-index

http://www.cz-milka.net/opticke-klamy/paobraz/

http://sdh-rynholec.webnode.cz/vice/tlakove-body-obvazy/

http://www.i60.cz/clanek_4370_zkouska-barvocitu.html

http://rostliny.naturfoto.cz/

http://www.atlasrostlin.cz/

http://botanika.wendys.cz/

http://www.academia.cz/atlas-savcu-ceske-a-slovenske-republiky.html

http://www.selmy.cz/data/Stopy_velkych_selem_web.pdf

http://www.savci.upol.cz/_uvod.htm

http://prirodopis.717.cz/menu/puvod-savcu

http://fotoales.cz/lexikon_ptaku.php

http://ptaci.naturfoto.cz/

http://www.priroda.cz/lexikon.php
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