
ŽÁCI SI ZÁPIS PŘEPÍŠÍ DO SEŠITU.

SVALOVÁ SOUSTAVA

- svalová soustava je tvořena svaly
- svaly + kostra umožňují pohyb lidského těla
- svaly se při pohybu natahují nebo zkracují
- činnost většiny svalů ovládáme vůlí, některé svaly vůlí neovládáme např. srdeční sval

Správnému vývoji svalstva napomáhá hlavně:
1. pestrá strava
2. tělesná práce a sport

Člověk využívá sílu

- svaly při své činnosti vyvíjejí určitou sílu
- velikost síly můžeme změřit, k tomu používáme siloměr
- jednotka síly je 1 newton (1N) (čti: ňútn)

Úkol: zkus podle obrázku z internetu nakreslit svaly lidského těla (celého člověka) nebo si vytiskni 
tento obrázek a nalep do sešitu

Podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 

https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4


DÝCHACÍ SOUSTAVA

- dýchací soustava nám umožňuje dýchání

Dýchací soustavu tvoří:

1. dutina nosní
2. nosohltan
3. hrtan
4. průdušnice
5. průdušky
6. plíce

- dýchat můžeme nosem nebo ústy
- dýchání nosem je zdravější, v dutině nosní se vzduch pročistí a oteplí
- dále vzduch proudí nosohltanem, hrtanem, průdušnicí, která se větví do průdušek, kterými 
vzduch postupuje do plic

- dutina nosní a nosohltan jsou často napadeny viry nebo bakteriemi (např.: kašel, rýma, 
nachlazení)

Onemocnění dýchacích cest předcházíme např.:
- otužováním
- pravidelným větráním
- dodržováním hygienických zásad
- častým pobytem na čerstvém vzduchu

Úkol: Vytiskni a nalep nebo překresli obrázek do sešitu a podle učebnice popiš:



Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE 
OBĚHOVÁ SOUSTAVA

- zajišťuje proudění krve v našem těle

Oběhovou soustavu tvoří:

1. srdce
2. cévy
3. krev

- srdce a cévy umožňují neustálý průtok krve celým tělem
- srdce je sval, který neustále pracuje jako pumpa (smršťuje se a uvolňuje)
- krev je po těle rozváděna cévami (nejmenší cévy se nazývají krevní vlásečnice)
- cévy rozdělujeme na:
a) tepny – rozvádějí okysličenou krev ze srdce
b) žíly – vracejí odkysličenou krev zpět do srdce

Krev rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky (např.: vitamíny) a odvádí z těla oxid uhličitý a jiné
škodlivé látky.

Podívej se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s
https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI
https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

