
 
OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 

 
1. Doplň správně následující tvrzení: 
Lidský život začíná ………………………… a končí …………………… . 
Od narození procházíme postupně různými …….…………… života. Žádnou z 
etap nemůžeme …………………. . V každé nás čekají určité ………………ve 
………………………… i způsobu života. 
 
2. Doplň: 
V lidském životě můžeme vymezit 6 základních etap: 
1. R__ __NÉ D__T__ __VÍ 
2.  P__ED__ __O__NÍ V__K 
3.  __K__L__Í VĚ__ 
4.  M__Á__Í 
5.  __OS__ĚLO__T 
6.  S__Á__Í 
 
3. Doplňte tvrzení: 
Ranné dětství je období od ……………………. do …… let věku dítěte. Toto 
období můžeme rozdělit podle stáří na: 

- od narození do …. týdnů 
- od …. týdnů do 1 roku 
- od 1 roku do …. Let 

 
4. Spojte správně obrázky s názvy období ranného dětství 
BATOLE                               NOVOROZENEC                          KOJENEC 
 

    
5. Doplňte tvrzení: 
Předškolní věk je období od ….. do ….. let věku dítěte. 
U dítěte se rozvíjí základní sociální a hygienické …………………………. . Na 
konci tohoto období už by mělo správně …………………………. všechny 
hlásky. Hlavní činností je ………… . 
 
 



6. Doplňte tvrzení: 
Školní věk je období od ….. do ….. let. Dělíme ho na: 
1. mladší školní věk  - od 6 do ….. let. 
2. starší školní věk - od 11 do ….. let. 
 
Starší školní věk je také období DOSPÍVÁNÍ, které je silně ovlivněno 
probíhající PUBERTOU. 
(učebnice str. 7) 
 
7. Odpověz: 
Dospívají chlapci a dívky stejně rychle? …………………………………………….. 
Chlapci dospívají asi o …… roky …………………………………… než dívky. 
V pubertě se začínají vyvíjet tzv. DRUHOTNÉ POHLAVNÍ ZNAKY 
 
8. Zapiš do tabulky hlavní tělesné změny v období puberty u dívek a u chlapců: 
(učebnice str. 7) 

dívky chlapci 
  

  

  

  

  

problémy s pletí 
Všechny tyto fyzické změny způsobují hormony.  
 

9. Zapiš do tabulky hlavní duševní změny v období puberty: (vyhledej v textu) 

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

 

10.  Doplňte tvrzení: 
Mládí je období mezi pubertou a dospělostí, 
Trvá zpravidla od …….. do …….., případně 22 let věku.  
 
11. Doplňte tvrzení: 
Dospělost je období od …18….. let do ……. let.  Právně je člověk dospělý ve 
většině zemí v ………ti letech. 
 
12. Doplňte tvrzení: 
Stáří je období od …… let do ………………. . V tomto období některé části a 
orgány lidského těla částečně ………………………………………………….. . 
Společnost považuje za staré lidi ty, co pobírají ………………………………... 


