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Distanční výuka 8. E do 16.10. 

Předmět: Zeměpis 
Třída: 8.DE 
Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  
Zadání platí pro období: 12.10.- 16.10.  
Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 
 

1. Opsat si poznámky ŘEKY A JEZERA do školních sešitů, tyto zeměpisné názvy vyhledat v atlase 
a zanést do 2. slepé mapy (kde již máte ostrovy a poloostrovy). Kdo to chce mít zvlášť, 
vytiskne si novou slepou mapu z internetu. 

2. Po návratu do školy všichni tyto 2. slepé mapy odevzdáte ke kontrole. 
3. Po návratu do školy test z 1. slepé mapy – oceány, moře, zálivy, průlivy 
4. Po návratu do školy si dopíší testy ti, kteří nepsali ve škole (jmenovitě vypsáno v Teams) 
5. Sledovat Teams, účastnit se online výuky 

 

Předmět: Občanská výchova - hoši 
Třída: 8.DE 
Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  
Zadání platí pro období: 12.10.- 16.10.  
Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 
Dívky – probráno (minulý týden 2 hodiny OV), referáty platné po návratu do školy 
Hoši 

1. Referáty platné po návratu do školy 
2. Poznámky opsat/vytisknout do školního sešitu 
3. Sledovat Teams 

Osobnost = souhrn duševních a tělesných vlastností, které se projevují v chování a jednání 
A) TĚLESNÉ VLASTNOSTI = týkají se vzhledu člověka (váha, výška, tvar obličeje, barva vlasů) 

B) DUŠEVNÍ VLASTNOSTI = to, jak bude člověk v určitých situacích reagovat, jak se bude 
chovat 

 
TEMPERAMENT 
-souhrn převážně vrozených rysů osobnosti, které se projevují v tom, jakým způsobem reagujeme a 
chováme se v určitých situacích + i jak je prožíváme 
-dědíme ho po předcích 
-nemůžeme jej zásadně pozměnit, můžeme se jej naučit kontrolovat a ovládat 
Můžeme vymezit 4 základní typy temperamentu: 
Sangvinik 
Flegmatik 
melancholik  
cholerik 
Ke každému typu temperamentu vypište charakteristické znaky z učebnice (s. 16) 
Další členění temperamentu 
EXTROVERT – člověk otevřený, společenský, rád a snadno navazuje nové kontakty, miluje rychlý a 
aktivní život, přizpůsobivý 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
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INTROVERT – člověk uzavírající se do svého vnitřního světa, samotář, mlčenlivý, přemýšlivý, váhavý, 
má bohatou fantazii a představivost 
 

Třída: 8.CD (skupina  3Aj8) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 12.10.- 19.10.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Procvičení předpřítomného času 

 

Pro zopakování můžete využít následující odkazy 

 

Tvoření a použití 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas 

https://www.engvid.com/present-perfect-tense/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ&ab_channel=LenkazLightsCameraEng

lish%21 

 

Cvičení 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/1973 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-perfect-tense-2-uroven/91 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-perfect-tense-2-uroven/255 

https://www.helpforenglish.cz/article/2017081304-have-you-ever-cviceni 

 

 

 

Pracovní sešit 

1) cv. 6, str. 47 Napište o vašich zkušenostech s používáním angličtiny na základě 

dotazníku ze cvičení 5a, str. 47. 

2) cv. 6, str.51 Napište odpověď na Johnův email. Představte si, že jste  na dovolené / 

prázdninách  a sdělte své zážitky Johnovi.  

 

Český jazyk, 8.D, E 
Kateřina Jarolímová, zadání samostudia do 16. 10. 

 

1. Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a 

Saturnin vstoupil. Přál mi dobrého jitra, pravil, že ranní ptáče dál 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://www.engvid.com/present-perfect-tense/
https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ&ab_channel=LenkazLightsCameraEnglish%21
https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ&ab_channel=LenkazLightsCameraEnglish%21
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/1973
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-perfect-tense-2-uroven/91
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-perfect-tense-2-uroven/255
https://www.helpforenglish.cz/article/2017081304-have-you-ever-cviceni
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doskáče, mladí ležáci, staří žebráci, a oznámil mi, že venku je pěkně, ale 

nechval dne před večerem, nevíme dne ani hodiny a kam čert nemůže, 

nastrčí bábu.  

Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem 

z té směsice přísloví pochopil, že přijela teta Kateřina. Teta Kateřina se 

rozhodně nehodila do mé představy o dovolené. Byla pro mne symbolem 

všech možných nepříjemností. (Zdeněk Jirotka, Saturnin) 

 

a) Kolik jste v ukázce našli přísloví? Rozumíte u všech jejich významu? 

(Poradíte se doma, zítra, se k tomu společně vrátíme). 

________________ 

b)  Nahraďte slovo diskrétní českým synonymem. 

__________________ 

c) Vymyslete alespoň tři nepříjemnosti, které teta Kateřina hrdinovy 

příběhu může působit. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 

d) Ve kterých slovech byste mohli udělat pravopisnou chybu, kdybyste ho 

psali jako diktát.  

________________________________________________ 

 

2.       Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?  

A) Kam pozveme manžele Svobodovy?  

B) Proč ho tolik udivují Lubošovi znalosti?  

C) Opravdu se Pavlovi líbí ty obrázkové knihy?  

D) Vážně jsou tyto Nerudovy básně stále aktuální? 

 

 

 

 

 

3.Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána 

s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. 
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Nejvýznamnější událostí v naší vesničce bývají žně, neboť pěstování 

žita a pšenice živí značnou část místního obyvatelstva. Když se na 

sklonku prázdnin odveze obilí z polí a uloží se do sípek a dřevěných 

stodol, nastávají dožínky. Tak se nazývá oslava, která je odměnou za 

měsíce usilovné práce zemědělců. Letos byla úroda skutečně bohatá. 

Vozy, které byly přeplněné obilnými klasy, skoro nestačily odvážet 

drahocenný náklad do bezpečných úkrytů. Všichni se náramě těšili na 

slavnost. Vyráběly se slaměné dožínkové věnce, ty pak ozdobily každé 

stavení. Ulicemi se linula vůně výtečných koláčů, které jsou symbolem 

blahobytu, a husích pečínek. Když jsme se jako obvykle sešli před 

setměním na návsy, slavnostně prostřené stoly se prohýbaly pod 

tíhou vynikajících pokrmů a džbánků s rubínovým mokem z naší 

vinnice. Slavili jsme až do pozdních nočních hodin. 

 

Matematika 8D a 8E 
Celá čísla – opakování 
Vypočítat: Pracovní sešit – str.1 – str. 4 / cv. A-1 až C – 16 (B-14 a B-15 jsou nepoviné, ostatní cvičení jsou 
povinná) 

 
Pracovní činnosti 8d a 8e 
Zopakovat převod z desítkové do dvojkové soustavy, Převést čísla: 147, 89, 243, 62 do 
dvojkové soustavy 
Zopakovat převod z dvojkové do desítkové soustavy: Převést čísla: 1010100, 1100001, 
10010001, 11100111 do desítkové soustavy 
 

Vše je umístěno i v TEAMS 

 

Německý jazyk 

Vyučující: Mgr. Radka Sarauerová 

Německý jazyk 8.DE (skupiny 1N8D a 3N8S) – do konce tohoto týdne (do 16.10.) probíhá online výuka 

 

Předmět: Dějepis 

Třída: 8. E  

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz
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Tento týden zvládneme vypracovat tyto dva úkoly: 

 

1. Příprava na prověrku 

V prověrce ověříme znalosti těchto dvou probraných kapitol:  

Francie za vlády „krále Slunce“ 

Anglie v 17. století 

Termín prověrky: po návratu do školy 

 

 

2. Vypracování nové kapitoly 

Zároveň si projděte jednu novou kapitolu - Rusko a Osmanská říše na cestách proměn. 

Kapitolu vypracujte následujícím způsobem: 

 

1. Práce s učebnicí 

Nejprve si přečtěte uvedenou kapitolu v učebnici na stranách 26 – 27. Prohlédněte si  

a pročtěte doplňující ukázky. Pozornost věnujte také mapám na stranách 28 – 29. 

 

2. Zápis do sešitu 

Zápis do sešitu najdete na následující straně dokumentu. 

Zápis si do svého sešitu přepište nebo vytiskněte a nalepte. 

 

3. Upevňování nového učiva 

Novou látku se naučte.  

Své znalosti si ověřte zodpovězením otázek 1 a 2 v učebnici na straně 27. 

 

Doufám, že se vám samostatná práce bude dařit. 

Děkuji vám za spolupráci a těším se na osobní setkání ve třídě. 

  

RUSKO A OSMANSKÁ ŘÍŠE NA CESTÁCH PROMĚN 

 

Tyto mocné státy na východě Evropy, Rusko a Osmanská říše, usilovaly v 17. století o 

reformy, které by jim pomohly vyrovnat se vyspělejším západním zemím. 

 

RUSKO 

- zaostalé hospodářství 

- většina obyvatel  - nevolníci ovládaní šlechtou = bojary 

 

car Petr I. Veliký (1689 – 1725) 

- samoděržaví = neomezená vláda cara 
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- krutě trestal své politické protivníky 

- zakládání škol 

- zakládání manufaktur 

- modernizace armády 

- boj o přístup k moři, 1700 – 1721 Severní válka =) přístup Ruska k Baltskému moři 

- 1703 – založen Petrohrad 

 

OSMANSKÁ ŘÍŠE 

- 1683 – neúspěšné obléhání Vídně 

- západní vojska byla dokonalejší =) osmanské neúspěchy 

 Snaha o reformy, které by odvrátily úpadek Osmanské říše, se střetávala s obavami ze změn, 

které byly v rozporu s pevně zakořeněnými tradicemi. 

Předmět: Anglický jazyk - skupina 2 

Třída: 8. E 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

Tento týden se zaměřte na opakování UNIT 5.  

slovní zásoba – pracovní sešit strana 83 

gramatika – pracovní sešit strana 78 – 79 (předpřítomný čas – tabulky 5.1 – 5.6) 

nepravidelná slovesa  

 

Učivo jsme společně probrali i zopakovali.  

Naplánované testy (Unit 5 Test, nepravidelná slovesa) se uskuteční po návratu do školy. 

 

V průběhu týdne naplánuji online schůzku. 

 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

Chemie 8. ročník 

Třída: 8. D a 8. E 

 

Předmět: Chemie 

 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí přibližně do období: do 16. 10. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz
mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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Pokyny 

Vše, co naleznete z Ch níže, je stejné jako na TEAMS. 

Zdravím, 

aktuálně probíráme látku č. 5, ale z té nám zbývají pouze výpočty, které necháme na 

prezenční výuku. Během tohoto týdne si nastudujte látku č. 6 a cca polovinu látky číslo 7. 

Dále v souborech naleznete seznam všech chemických prvků, které se máte učit. (I až VIII. A 

skupinu již máte skoro umět). 

Během videokonference, probereme to, co vám není jasné. 

Konference 8. E čtvrtek 15. 10. 8:00 – 8:45  

Konference 8. D čtvrtek 15. 10. 8:55 – 9:40  

6. Oddělování složek směsí  

Dělící metody 

 Umožňují oddělit složky směsi 

 1) Usazování (sedimentace) 

o Oddělování pevné složky od kalné  

o Na základě odlišné hustoty složek  

o Složka s vyšší hustotou klesá a s nižší hustotou zůstává nad ní 

o Užití: oddělování suspenzí 

 

o 1a) Odstřeďování 
 = sedimentace zrychlená odstředivou silou 

 2) Filtrace 

o Oddělování pevné složky od kapalné nebo plynné přes porézní překážku – filtr 

(filtrační materiál) 

 Filtrační materiál: filtrační papír, gáza, vata 

o Užití: oddělování suspenzí nebo aerosolů 

 

 3) Destilace  

o Oddělování dvou kapalných složek s odlišnou teplotou varu, v destilačních 

aparaturách  

o Destilační aparaturu tvoří: kahan, destilační baňka, teploměr, chladič a 

nádoba na zachycení destilátu 

o Užití např.: destilace ropy, destilace alkoholu 

DÚ – překreslit obrázek destilace – z obrázku nebo ze str. 29 učebnice 
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Zdroj obrázku: https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/images/operace/destil1.jpg  

(upraveno JS) 

 

 4) Krystalizace 

o Princip: odpařením rozpouštědla z roztoku se vyloučí krystaly (pravidelné 

útvary.  

 Roztok = rozpouštědlo (kapalina) + rozpouštěná látka (pevná látka) 

o Užití: získávání mořské soli, přečišťování látek 

 

 5) Chromatografie 

o Slouží k oddělování složek ze stejnorodých kapalných nebo plynných směsí 

 

7. Voda 
 Vzorec: H2O 

 Pokrývá 2/3 zemského povrchu  

 Nezbytná podmínka života 

 Cca 70% lidského těla tvořeno vodou 

Hydrosféra  

 = vodní obal Země 

 = veškerá voda na Zemi 
 

Skupenství a koloběh vody 

 Vyskytuje se ve třech skupenstvích 

https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/images/operace/destil1.jpg
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o pevné – led 
o kapalné – kapalná voda 
o plynné – pára 

 Změna skupenství umožňuje koloběh vody 
o Celý koloběh vody je poháněn energií Slunce 

Dělení vody dle obsahu rozpuštěných látek 

 Při oběhu vody se v ní rozpouštějí látky (soli) obsažené v půdě a horninách 

 Destilovaná voda 
o Neobsahuje žádné rozpuštěné látky 
o Vyrábí se destilací  
o Využití: v laboratořích, chladiče, akumulátory, žehličky 

 Měkká voda 
o Obsahuje málo rozpuštěných látek 
o Dešťová voda a v potocích a řekách 
o Hodí se na praní 

 Tvrdá voda 
o Obsahuje více rozpuštěných látek 
o Vzniká prosakováním vody pod povrch  

 Minerální voda 
o Obsahuje mnoho rozpuštěných látek a plynů 
o Některé mají léčivé účinky 

 Slaná voda 
o Většina vody na planetě Zemi 
o Obsahuje hodně rozpuštěných látek (solí) – průměrně 3,5% 

 Vlastnosti vody - čisté 
o Čirá kapalina 
o Bez chuti a zápachu 
o Ve větší vrstvě modré zbarvení 
o Nejvyšší hustota při 4°C 1000 g / cm3 
o Teplota varu 100°C při normálním atmosférickém tlaku 
o Teplota tání ledu (= teplota tuhnutí vody) 0°C 
o Led má menší hustotu než voda 

Dělení vody dle použití 

 Pitná voda 
o = zdravotně nezávadná 
o Užívá se pro konzumaci 
o Získávání 

 Z podzemní vody – pomocí vrtů 
 Úpravou povrchové vody ve vodárnách – viz čištění vody 
 Odsolováním mořské vody  

 Užitková voda 
o Čistá voda, která nepoškozuje zdraví 
o Není tak čistá jako pitná 
o Využití: koupání, mytí, praní, napájení zvířat 
o NESMÍ SE VYUŽÍVAT: pití, přípravě pokrmu a mytí nádobí 
o Získávání: 

 Z podzemní vody 
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 Z povrchové vody 

Odpadní voda 
 Vzniká činností člověka 

 Zdroje: domácnosti, průmysl, zemědělství 

 Znečišťuje povrchovou vodu  úhyn organismů, znečištění pitné vody 

Čištění vody 

 1) Mechanické čištění  
o Zachycení pevných nečistot  

 

 2) Biologické čištění  
o = čištění pomocí mikroorganismů 

 Konzumují látky rozpuštěné ve vodě 
 

o Vzniká: 
 biologický kal = mrtvé mikroorganismy  používají se jako hnojivo 
 plyny = používají se pro výrobu energie  

 

 3) Hygienizace  
o Finální dočištění vody – pomocí chemických látek 
o Voda může být upravována i na pitnou – dezinfekce vody  

 Ozonem 
 Chlorem 
 UV zářením 

Samočistící schopnost vody 
 V omezeném rozsahu se voda může čistit „sama“ 

 Díky velkému zředění jsou nečistoty odstraněny mikroorganismy  
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PSP – prvky k naučení 

 
Zdroj obrázku: https://www.mfp.cz/prod_obr/1050111.jpg - upraveno 

 

Přehled všech prvků k naučení: 

 A prvky 
o Vše = I. – VIII. A skupina  

 Od III. – VIII. A skupiny končit šestou periodou včetně 

 B prvky 
o 4. Perioda: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn 

o 5. Perioda: Mo, Pd, Ag, Cd 

o 6. Perioda: La, W, Os, Ir, Pt, Au, Hg 

 Lanthanoidy: Ce,  

o 7. Perioda: Ac 

 Aktinoidy: Th, U, Np, Pu 

Přírodopis 8. ročník 

Třída: 8. D a 8. E 

 

Předmět: Přírodopis 

https://www.mfp.cz/prod_obr/1050111.jpg
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Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí přibližně do období: do 16. 10. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  
 

Pokyny 

Vše, co naleznete z Př níže, je stejné jako na TEAMS. 

Zdravím, 

Aktuálně doděláváme látku č. 5, ale u té nám zbývá pouze zopakovat. Během tohoto týdne si 

nastudujte látku č. 6 a z látky číslo 7, si hlavně osvojte názvy kostí (Některé si budete 

pravděpodobně pamatovat z 5. ročníku ;-)) 

Během videokonference, probereme to, co vám není jasné.  

Konference 8. E čtvrtek 15. 10. 8:00 – 8:45  

Konference 8. D čtvrtek 15. 10. 8:55 – 9:40  

 

5. Od buňky k člověku 

 Tělo je tvořeno velkým množstvím buněk.  

 Buňka = základní stavební a funkční jednotka organismu  

 Tkáně = soubory buněk stejného tvaru, funkce a původu. 

 

Typy tkání  

1) Tkáň krycí a výstelková (epitel): 

 Tvoří: 
o Pokryv těla (kůže) 

o Výstelku tělních dutin (sliznice). 

 Sliznici žaludku 

 povrch dýchacích cest 

  ... 

2) Tkáň pojivová (podpůrná tkáň) 

Druhy pojivové tkáně: 

a) Vazivo 
 může se napínat 

 Typy vaziva: 

o Tukové  

 Tvoří tukovou tkáň 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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o Tuhé  

 Je velmi odolné v tahu 

 Tvoří šlachy  

b) Chrupavka 
 Pružná a pevná  

 Dobře odolává otřesům 

 Výskyt: 

o V místě připojení kostí 

o Pokrývá klouby  

o Vytváří konce žeber 

o Ucho 

o Nos  

c) Kost 
 Tvrdá, pevná a pružná  

 Obsahuje: 

o Bílkoviny  dává pružnost 

o vápník a fosfor  dávají pevnost 

3) Tkáň svalová 

 Schopnost smršťovat a natahovat se  umožňuje pohyb 

 Dle stavby a vlastností rozdělujme na: 

 

a) Svalstvo hladké (útrobní) 

 Umožňuje pohyb vnitřních orgánů  

 Neovládneme vůlí 

 Dlouhá aktivita - neunaví se 

 Pomalá činnost 

 

b) Svalstvo příčně pruhované (kosterní; žíhané)  

 Rychlá činnost 

 Ovládneme vůlí = svaly umožňující pohyb 

 Rychle unavitelné 

 

c) Srdeční svalovina (Myokard)  

 Pracuje v pravidelném rytmu nepřetržitě po celý život 

 Není ovládáno vůlí 

4) Tkáň nervová 

 Tvoří mozek, míchu a nervy 

 Schopnost reagovat na podráždění 

5) Tkáň tekutá  

 Tělní tekutiny nezbytné pro funkci těla 

 Druhy: 

o Krev 

o Míza 
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o Tkáňový mok 

Stavba organismu – opakování 7. ročník 

buňka  tkáň  orgán  orgánová soustava  organismus 

 

6. Opěrná a pohybová soustava 

 Zajišťuje oporu a pohyb těla 

 stejná u všech savců 

Pohybovou soustavu tvoří: 

 1) Kosterní soustava (kostra)  
o Tvořena propojenými kostmi.  
o Vnitřní opora těla  určuje jeho tvar a rozměry. 
o Chrání orgány  
o Krvetvorba 

 Uvnitř kostí je kostní dřen  vytváří krev  

 2) Svalová soustava (svalstvo)  
o Tvořena svaly 
o Svaly se pomocí šlach upínají na kosti a umožňují svým stahováním (kontrakcí) pohyb 

těla 

Vznik a růst kosti 

 Kost vzniká z chrupavky kostnatěním 
o = ukládání vápníku a fosforu  vzniká kost 

 Růst kosti 
o Do délky umožňují růstové chrupavky 
o Do šířky umožňuje okostice 

 Okostice = „blána“ na povrchu kosti 

Stavba a vlastnosti kosti 

 Kost obsahuje vápník a fosfor 

 V mládí jsou kosti pružné  

 Ve stáří jsou křehčí a lámou se 

 Druhy kostní tkáně: 

 Houbovitá kost  
o Struktura houby  
o Vyskytuje se v koncích kostí  

 Hutná kost 
o Pod okosticí = kost, kterou vidíme na povrchu 

Spojení kostí 

 A) pevné spojení – neumožňuje pohyb kostí 
o Vazivem 

 Švy na lebce  
o Chrupavkou 

 Konce žeber k hrudní kosti  
o Srůstem 
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 Srůst křížových obratlů  

 B) pohyblivé spojení – umožňuje pohyb kostí 
o = kloubem 
o Stavba kloubu: 

 Kloubní hlavice 
 Kloubní jamka 

 Hlavice i jamka jsou pokryty chrupavkou 
 Kloubní pouzdro 

 Vazivo – drží kloub pohromadě  

7. Stavba kostry člověka 

 Kostru člověka tvoří: 
o I) Osová kostra 
o II) Kostra končetin (horní a dolní) 

I) Osová kostra  
 Tvořena z:  

o 1) lebky (kostra hlavy) 
 – viz níže. 

o 2) kostry trupu. 

1) Lebka (kostra hlavy) 

 Skládá se z: 

 A) Mozková část lebky 
o Větší než obličejová část lebky 
o Chrání mozek  
o Je ze 2 částí 

 1) Horní část = klenba lebeční  

 Tvoří ji: kost čelní a dvě kosti temenní.  
 2) Dolní část = spodina lebeční  

 Tvoří ji: kost týlní, kost klínová, kost čichová a dvě kosti spánkové. 
o Součástí kosti spánkové je kost skalní (nejtvrdší kost lidského 

těla) 

 B) Obličejová část lebky 
o Menší než mozková část lebky 
o Tvoří základ obličeje 
o Stavba: 

 Horní čelist (ze 2 kostí) 
 Dolní čelist – jediná pohyblivá kost na lebce 
 2 kosti slzní 
 2 kosti nosní 
 2 kosti lícní 
 2 kosti patrové 
 2 skořepy nosní  
 Kost radličná  
 Jazylka  

 = drží hrtan 
 Jařmový oblouk – je tvořen výběžkem kosti lícní a kosti spánkové 


