
Tak, moji milí žáci, máme zvládnutou pohybovou soustavu (kostra a svaly), dýchací soustavu, 
oběhovou soustavu a trávící soustavu. Doufám, že jste poctivě zhlédli všechna videa, která vám 
měla pomoci učivo pochopit. Tento týden se vrhneme na soustavu kožní a smyslovou. Tak pojďme 
na to. :)

1. hodina
Přečti si text v učebnici na straně 63.
Udělej si zápis do sešitu:

KOŽNÍ SOUSTAVA

- je tvořena kůží, která pokrývá celý povrch těla

Hlavní význam kůže:
• chrání tělo   před pronikáním škodlivých látek, mikroorganismů a UV-záření
• obsahuje potní žlázy, které vylučují pot, ten z těla vylučuje vodu a škodlivé látky
• jsou v ní umístěny smyslové buňky (díky nim vnímáme bolest, teplo, chlad, tlak,...)
• vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty, obočí a řasy
• chrání tělo proti nárazům
• je pružná, a tak napomáhá pohybu těla

Poranění kůže
- poraněním kůže si můžeme způsobit úraz, např.: pořezáním, pádem, popálením,…
- dojde-li k úrazu, je důležité poskytnutí první pomoci

Péče o kůži
- pravidelná hygiena
- vhodný materiál oblečení
- ochrana před UV-zářením (krém s ochranným faktorem)

Úkol: 
1. V pracovním sešitě na straně 69 vystřihni obrázek průřezu kůže, nalep si ho do sešitu a 

podle učebnice ho zkus správně popsat.
2. Popřemýšlej, kde na těle je kůže nejsilnější a kde je její vrstva nejslabší. Správnou odpověď 

pak vyhledej v encyklopedii nebo na internetu.
3. Přihodil se ti někdy úraz kůže? Popiš jaký a jak jsi postupoval při ošetření.
4. Na závěr si pusť video: https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4 

https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4


2. hodina

Přečti si text v učebnici na straně 64.
Udělej si zápis do sešitu:

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

- podněty z okolního prostředí zachycují naše smyslové orgány, dále jsou pak tyto podněty vedeny 
pomocí nervů do mozku, kde se zpracovávají
- smyslové orgány jsou sídlem pěti smyslů

Tabulku si přepiš do sešitu:

SMYSLOVÝ ORGÁN SMYSL CO JIMI VNÍMÁME

1. oči zrak - světlo, tvar, barvy, pohyb

2. uši sluch - zvuk, pohyb

3. nos čich - pach, vůni

4. kůže hmat - teplo, chlad, bolest, tlak,...

5. jazyk chuť - 4. chuti: sladká, slaná, kyselá, hořká

SMYSLOVÉ ORGÁNY SI MUSÍME CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM!

Úkol:
1. Jak chráníme svůj zrak?
2. Jak chráníme svůj sluch?
3. Podle předlohy nakresli všechny smyslové orgány (nemusíš je popisovat, jen je pojmenuj; dej si 
záležet, protože je to zároveň tvůj úkol do výtvarné výchovy).
4. Na závěr potrap svoje oči a mozek a koukni na následující optické iluze: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Xtrm6iJ_GA 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xtrm6iJ_GA

