
VIII.A 
 

1) Zápis níže uvedené látky do sešitu 
 

Mícha 

-    je nervová trubice, která prochází míšními otvory obratlů, sahá od týlního 

otvoru po druhý bederní obratel  

-    z míchy vychází 31 párů míšních nervů 

-    v přední části mícha plynule navazuje na mozek 

 

Složení míchy: 

- na povrchu je tvořena bílou nervovou hmotou (vlákna nervových buněk) 

- uvnitř je tvořena šedou nervovou hmotou (těla nervových buněk) 

- na průřezu připomíná šedá nervová hmota písmeno H 

- v zadních rozích míchy končí tzv. smyslová vlákna (přivádějí nervové 

vzruchy ze smyslových receptorů svalů, kůže a útrob) 

- v předních rozích se přepojují na tzv. hybná vlákna, kterými je vzruch 

veden např. do svalu 

 

Mozek 

-     vznikl v průběhu vývoje obratlovců zesilováním nervové trubice v hlavové 

části 

Dělíme: koncový mozek, mezimozek, střední mozek, mozeček, prodloužená 

mícha 

- u savců se vytvořil most, který spojuje střední mozek, mozeček a 

prodlouženou míchu 

- mozek a mícha mají na povrchu třívrstvý obal tzv. pleny mozkové 

- mezi vnitřním a středním obalem se nachází mozkomíšní mozek, který 

tlumí nárazy a otřesy 

 

Prodloužená mícha 

- řídí životně důležitá centra 

- řídí soustavu dýchací, činnost srdce a ovlivňuje krevní tlak 

- částečně řídí soustavu vylučovací a trávící 

- jsou v ní uložena centra reflexů, polykání, slinění, saní, kašlání a zvracení 

 

Mozeček 

- zpracovává informace z rovnovážného ústrojí a pohybových center 

- řídí přesnost pohybu a udržování rovnováhy 

 

Střední mozek 

- nejmenší z částí mozku 



- sbíhají se v něm důležité nervové dráhy, které umožňují vytváření 

složitých pohybových reflexů 

- řídí pohybovou souhru očí 

- jsou tam centra pro jednoduché rozlišení pohybujících se předmětů 

 

Mezimozek 

- řídí podvěsek mozkový, se kterým je spojen 

- slaďuje činnost vnitřních orgánů 

- řídí tělesnou teplotu těla, bdění a spánek 

 

Koncový mozek 

- největší částí mozku 

- rozdělený na pravou a levou polokouli (hemisféry) 

- na povrchu je mozková kůra, která je tvořena těly nervových buněk (šedá 

kůra mozková) 

- mozková kůra je zprohýbaná a povrch je tvořen ze záhybů z důvodu 

zvětšení objemu 

- řídí činnost jazyka a ovlivňuje řeč 

- umožňuje myšlení 

 

 

2) Učivo si v učebnici na straně 48 – 51 přečíst 

VIII.B 
 

1) Zápis níže uvedené látky do sešitu 
 

Mícha 

-    je nervová trubice, která prochází míšními otvory obratlů, sahá od týlního 

otvoru po druhý bederní obratel  

-    z míchy vychází 31 párů míšních nervů 

-    v přední části mícha plynule navazuje na mozek 

 

Složení míchy: 

- na povrchu je tvořena bílou nervovou hmotou (vlákna nervových buněk) 

- uvnitř je tvořena šedou nervovou hmotou (těla nervových buněk) 

- na průřezu připomíná šedá nervová hmota písmeno H 

- v zadních rozích míchy končí tzv. smyslová vlákna (přivádějí nervové 

vzruchy ze smyslových receptorů svalů, kůže a útrob) 

- v předních rozích se přepojují na tzv. hybná vlákna, kterými je vzruch 

veden např. do svalu 

 



Mozek 

-     vznikl v průběhu vývoje obratlovců zesilováním nervové trubice v hlavové 

části 

Dělíme: koncový mozek, mezimozek, střední mozek, mozeček, prodloužená 

mícha 

- u savců se vytvořil most, který spojuje střední mozek, mozeček a 

prodlouženou míchu 

- mozek a mícha mají na povrchu třívrstvý obal tzv. pleny mozkové 

- mezi vnitřním a středním obalem se nachází mozkomíšní mozek, který 

tlumí nárazy a otřesy 

 

Prodloužená mícha 

- řídí životně důležitá centra 

- řídí soustavu dýchací, činnost srdce a ovlivňuje krevní tlak 

- částečně řídí soustavu vylučovací a trávící 

- jsou v ní uložena centra reflexů, polykání, slinění, saní, kašlání a zvracení 

 

Mozeček 

- zpracovává informace z rovnovážného ústrojí a pohybových center 

- řídí přesnost pohybu a udržování rovnováhy 

 

Střední mozek 

- nejmenší z částí mozku 

- sbíhají se v něm důležité nervové dráhy, které umožňují vytváření 

složitých pohybových reflexů 

- řídí pohybovou souhru očí 

- jsou tam centra pro jednoduché rozlišení pohybujících se předmětů 

 

Mezimozek 

- řídí podvěsek mozkový, se kterým je spojen 

- slaďuje činnost vnitřních orgánů 

- řídí tělesnou teplotu těla, bdění a spánek 

 

Koncový mozek 

- největší částí mozku 

- rozdělený na pravou a levou polokouli (hemisféry) 

- na povrchu je mozková kůra, která je tvořena těly nervových buněk (šedá 

kůra mozková) 

- mozková kůra je zprohýbaná a povrch je tvořen ze záhybů z důvodu 

zvětšení objemu 

- řídí činnost jazyka a ovlivňuje řeč 

- umožňuje myšlení 

 



 

2) Učivo si v učebnici na straně 48 – 51 přečíst 

 


