Srdce
Učivo: Oběhová soustava
Cíl: Žáci si změří svůj krevní tlak a puls zjistí, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu. Ověří si také, jak
je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou. Na závěr si na nákresu zopakují, jak prochází krev srdcem.
Řešení: Digitální tlakoměr zaznamenává dvě hodnoty krevního tlaku, takzvaný systolický (horní) tlak
a diastolický (dolní) tlak. Systolický tlak udává, jak působí krev na stěny cév při stahu srdce (systole),
zatímco diastolický tlak vyjadřuje tlak krve při ochabnutí srdce (diastole), kdy se srdce plní krví. Kromě
těchto dvou hodnot dokáže většina digitálních tlakoměrů zaznamenávat, jak často dochází k systole
a diastole, tedy měřit srdeční tep (puls). Z naměřené hodnoty pulsu lze snadno vypočítat, kolik krve přečerpá
srdce za minutu. Vycházíme ze znalosti množství krve, které přečerpá zdravé srdce během jednoho stahu.
Tato hodnota je rovna přibližně 70 ml. Prostým vynásobením srdečního pulsu hodnotou 70ml získáme
minutový objem srdce.

Průměrné hodnoty krevního tlaku se mění s věkem, pohlavím a výškou postavy. U dětí a dospívajících je
průměrná hodnota nižší, zatímco u starých lidí je nadprůměrně vysoká díky nižší flexibilitě tepen.
Okamžitou hodnotu krevního tlaku naopak ovlivňují faktory jako stres, nervozita, ospalost, trávení, denní
doba a fyzická námaha (obecně krevní tlak i puls stoupají).

Tabulka hodnot krevního tlaku v produktivním věku
• Normální tlak: Systolický: 90-120, Diastolický: 60-80
• Lehce zvýšený krevní tlak (slabá hypertenze): Systolický tlak: 120-140, Diastolický tlak: 80-90
• Vysoký krevní tlak (Hypertenze): Systolický tlak: >140, Diastolický tlak: >80
• Nízký krevní tlak (Hypotenze): Systolický tlak: <90, Diastolický tlak: <60
Náměty na další činnosti: Na měření provedená v rámci pracovních listů je možné navázat statistickým
vyhodnocením průměrného systolického a diastolického tlaku zvlášť u dívek a chlapců. Dívky mají
zpravidla o něco nižší tlak než chlapci. Vlastní-li škola digitální tlakoměr, můžete proměřit, jak se mění
krevní tlak v závislosti na vzdálenosti od srdce (zvednutá ruka, měření tlaku krve na kotníku), nebo
v závislosti na okolní teplotě (ponořením druhé ruky do umyvadla se studenou vodou se stáhnou povrchové
cévy zásobující kůži a tím se zvýší naměřený krevní tlak na hlavních cévách). Další možnou aktivitou je
měření krevního tlaku na paži v poloze vleže s nohami zvednutými nad úroveň těla.

Povrchová teplota těla
Učivo: Oběhová soustava, termoregulace, šíření tepla
Cíl: Žáci proměří, jak se liší povrchová teplota různých částí těla, a podají vysvětlení.
Řešení: Hodnota povrchové teploty různých částí těla závisí na mnoha faktorech. Správná termoregulace
lidského těla je zaručena především prostřednictvím krevního oběhu. Rozdíly v prokrvenosti jednotlivých
orgánů hrají důležitou roli. Např. hlava nebo břicho patří k vysoce prokrveným částem těla, a tedy
povrchová teplota zde dosahuje vyšších hodnot. Logicky chrupavka ušního boltce nebo konečky prstů
takových teplot dosahovat nemohou. Dalším faktorem je skutečnost, že uvnitř lidského těla není všude
stejná teplota. Vnitřní orgány uložené v dutině hrudní a břišní potřebují pro správné fungování vyšší teplotu
než např. paže a nohy. Důležitou roli hraje i to, zda je měřené místo zakryté oblečením (břicho), či další
částí těla (podpaží), nebo zda je vystavené okolnímu chladnějšímu vzduchu. Můžeme tedy diskutovat šíření
tepla.

Tělní jednotky
Učivo: Fyzikální veličiny a jednotky délky, průměr a chyba měření
Cíl: Žáci porovnávají hodnoty, uvědomují si rozměry a porovnávají dnešní jednotky se staročeskými
jednotkami (popř. anglosaskými jednotkami), vypočítají průměrnou hodnotu.
Řešení: Viz příklad vyplněného pracovního listu. Jako zdroj pro přepočet staročeských jednotek na cm bylo
použito: http://www.converter.cz/prevody/delka-stare-cizi.htm#sc
Náměty na další činnosti: Výsledky měření lze využít pro navazující aktivity z oblasti statistiky. Každá
skupinka bude mít za úkol vyzvědět od ostatních skupin hodnoty pro jeden z naměřených rozměrů lidského
těla a vypočítat průměrnou hodnotu ve třídě. Tím vznikne tabulka jednotek třídy XY. Dalším úkolem žáků
bude vypočítat odchylku jejich skupiny od průměrné hodnoty a od hodnoty v tabulce Staročeských jednotek.
Rozhodněte, která jednotka bude ve vaší třídě základní jednotkou délky (např. palec), a nechte žáky
vypočítat, kolik palců měří jeden loket, stopa atd.

Vnímání teploty
Učivo: Kožní soustava, termoreceptory, teplota
Cíl: Žáci otestují své termoreceptory v kůži a fungování lidských smyslů.
Řešení: Viz pracovní listy. Pomocí lidských smyslů nejsme schopni určit absolutní hodnotu fyzikálních veličin jako je
např. teplota. Jsme pouze schopni porovnávat s předchozími zážitky a vyhodnocovat tak, zda je materiál teplejší
nebo chladnější. Důležitou roli při pokusu se skleničkami hraje skutečnost, že po přiložení ke studené (resp. k teplé)
skleničce dojde k ochlazení (resp. ohřátí) povrchu ruky, takže teplota skleničky 2 je skutečně reálně větší než teplota
vychlazené ruky a naopak teplota skleničky 3 je nižší než teplota ohřáté ruky.

Hmat
Učivo: Kožní soustava, hmat
Cíl: Žáci si vyzkouší, jak dokážou rozlišit různě drsné povrchy pomocí hmatových čidel. Další aktivitou je Braillovo
písmo – v tomto případě je však tajná zpráva pro zjednodušení psána latinkou.
Řešení: Viz vyplněný pracovní list

Čichová poznávačka
Učivo: Lidské smysly, čich
Cíl: Žáci na sadě připravených vonných esencí otestují svou čichovou paměť
Řešení: Viz pracovní list

Co (ne)dokážeme?
Učivo: Svalová soustava, těžiště
Cíl: Na sadě různých pohybových aktivit přijdou žáci na to, jak se uplatňuje těžiště těla a jeho přenášení při různých
pohybech.
Řešení: Viz vyplněné pracovní listy

Mapa jazyka
Učivo: Smyslové orgány
Cíl: Žáci zjistí rozmístění chuťových pohárků na jazyku pomocí testovacích roztoků čtyř základních chutí:
slané, sladké, kyselé a hořké.
Řešení: Každé řešení je správné. Mnoho současných učebnic stále uvádí mapu jazyka s přesně oddělenými
oblastmi, ve kterých bychom měli cítit čtyři základní chutě – viz obrázek. Vědecké výzkumy od 70. let 20.
století však poukazují na to, že mapa jazyka je mýtus. Podle těchto výzkumů jsou receptory pro jednotlivé
chutě přítomny na celém povrchu jazyka. Jednotlivé chuťové pohárky údajně obsahují 50-100 receptorů pro
každou chuť. Intenzita chuťového vjemu je na různých částech jazyka rozdílná, avšak tyto rozdíly jsou podle
studií nevýrazné a zanedbatelné. Zajímavým předmětem diskuze tedy může být, kolik žáků bylo schopno
lokalizovat chutě stejně, jako se po léta uvádí v učebnicích, a kolik žáků se shodlo s výzkumem posledních
let.

