
Rozmnožovací soustava 

Funkce: ………………………………………………………………………………… 

Rozmnožovací soustava muže: 

Nakresli pohlavní ústrojí muže a popiš jeho hlavní části. 

 

 

 

 

 

 

1- varlata – tvoří se v nich ………………………………………… 

2- chámovody – vedou ………………………………………….. 

3- penis  

Rozmnožovací ústrojí ženy  

Nakresli pohlavní ústrojí ženy a popiš jeho hlavní části 

 

 

 

 

 

 

 

1- vaječníky - vznikají v nich ………………………………………….. 

2- ………………………….. – jimi putují vajíčka 

3- děloha – zde se vyvíjí zárodek a později plod 

4- pochva (vagina) – do ní je při pohlavním aktu zavedený ………………………….. 



Rozmnožovací soustava 

Funkce: rozmnožování 

Rozmnožovací soustava muže: 

Nakresli pohlavní ústrojí muže a popiš jeho hlavní části 

 

 

 

 

 

1- varlata – tvoří se v nich spermie 

2- chámovody – vedou spermie 

3- penis  

Rozmnožovací ústrojí ženy  

Nakresli pohlavní ústrojí žerny a popiš její hlavní části. 

 

 

 

 

 

 

 

1- vaječníky - vznikají v nich vajíčka 

2- vejcovody – jimi putují vajíčka 

3- děloha – zde se vyvíjí zárodek a později plod 

4- pochva (vagina) – do ní je při pohlavním aktu zavedený penis 
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Metodika: 

Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. 

Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána v 5. ročníku. 

Listy si žáci číslují a zakládají do desek. 

Používaná učebnice na ZŠ: Přírodověda pro 5. ročník (Nová škola) 

Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a 

umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku. 

Tím, že žáci nepíší dlouhé zápisy z hodin, umožní tyto pracovní listy věnovat uspořený čas 

praktickým činnostem (např. výsevům a pěstování rostlin, pozorování a chovu živočichů, 

poznávacím vycházkám do přírody…) 

Pracovní listy poskytnou též dostatek času k procvičování a opakování. 

Navíc umožňují samostatnou práci žáků, aktivní vyhledávaní a doplňování informací 

z učebnice.  

V pracovních listech jsou uvedené pokyny pro žáky. 

 Listy lze vyplňovat společně se žáky na závěr probrané látky nebo je lze i zadat jako 

samostatnou práci, kdy žáci doplňují chybějící údaje podle učebnice. 

Součástí každého pracovního listu je i vyplněný pracovní list pro učitele.  

 

 

 


