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ANOTACE
Materiál

Opěrná soustava

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Člověk a jeho zdraví

Anotace

Materiál slouží k vyvození učiva o orgánech a vnitřních soustavách  člověka. Prezentace je na klikání, aby 
dávala učiteli prostor jednotlivé body více rozvinout. Prezentaci rozdělíme do tří vyučovacích hodin. Zároveň 
slouží jako zápis do sešitu, žáci si do sešitu lepí obrázky částí kostry a postupně si je popisují. Žákům se práce 
s interaktivní tabulí líbila. Díky obrazové prezentaci se lépe naučili probírané učivo.

Očekávaný výstup

Žák: - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře     
vlastního zdravého způsobu života

Druh učebního materiálu

Prezentace

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň 5. třída 



VNITŘNÍ SOUSTAVY

• Lidské tělo je dokonalý složitý „stroj“.

• Skládá se z různých částí (orgánů) a každá plní určitý úkol 
(např. plícemi dýcháme).

• Ty části těla, které zajišťují stejný úkol, tvoří jednu 
soustavu.

• Všechny vnitřní soustavy spolupracují,

společně zajišťují chod našeho těla.

• Nemůžeme je ovládat svojí vůlí.



SOUSTAVA OPĚRNÁ

• Je tvořena kostrou.

• Tvoří oporu těla.

• Chrání vnitřní orgány – plíce, srdce, mozek a 
míchu.

• Spolu se svaly umožňuje pohyb.

http://www.youtube.com/watch?v=-LbRglX6d8E
http://www.youtube.com/watch?v=-LbRglX6d8E


KOSTRA – (SKELET)

• Je složená z kostí (více než 200).

• Kosti jsou spojeny:

- pevně - švy (kosti lebky)

- chrupavkami (na pánvi)

- volně - klouby (kloub ramenní,

loketní, kyčelní, kolenní)



Víte, že…

• …lidská kostra drží tělo ve vzpřímené poloze a nezhroutí se 
jako gumový panák.

• …lidská kostra unese 5x větší zátěž než sama váží.

• …některé klouby, např. loketní, se mohou ohýbat jen v jednom 
směru.

• …miminka mají kolem 300 kostí, ale na konci života jich máme 
pouze 206. Je to proto, že některé během života srostou.

• …jsme mívali ocásek. Je to kostrč, pozůstatek ocasu z časů 
lidoopů.

• …dívky mají tenčí kosti a nižší a širší pánev (aby se do ní o pár 
let později mohlo vejít miminko).



HLAVNÍ ČÁSTI KOSTRY
kostra hlavy – lebka se zuby

kostra dolní končetiny

kostra horní končetiny
kostra hrudníku

páteř

http://www.youtube.com/watch?v=qbMbByNfMQE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qbMbByNfMQE&feature=relmfu


PÁTEŘ

• základ kostry

• je složena z obratlů
a meziobratlových plotének

• chrání míchu

• je 2x esovitě prohnutá

• umožňuje stoj, chůzi,
skákání, otáčení



KOSTRA HLAVY - LEBKA

• Skládá se z 8 kostí – jsou spojeny švy.

• Chrání mozek a hlavní smyslové orgány.



KOSTRA HRUDNÍKU

• Chrání srdce a plíce.

• Tvoří ji:

- 12 párů žeber

- hrudní kost

- hrudní obratle



KOSTRA HORNÍ KONČETINY

• Paže jsou velmi pohyblivé, méně odolné.

lopatka

kost pažní

kloub loketní

kostra předloktí

kostra ruky

kloub ramenní



KOSTRA DOLNÍ KONČETINY

• Kosti jsou pevnější, ale méně pohyblivé.

kost stehenní

kloub kyčelní

kloub kolenní

kost  pánevní

kostra nohy

kostra bérce



CO KOSTŘE ŠKODÍ

• špatné držení těla

• nesprávné sezení

• nevhodná obuv

• nesprávné nošení obuvi

• úrazy 

• nevhodná životospráva

http://www.youtube.com/watch?v=gq21sqYEPME&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gq21sqYEPME&feature=relmfu


REKORDY LIDSKÉHO TĚLA- kostra

• Nejdelší kost je kost stehenní. Měří až 50 cm. 
U hodně vysokých lidí narostly jejich stehenní 
kosti až do délky 76 cm.

• Nejsilnější kost je kost stehenní. Je pevnější 
než beton a dokázala by unést až dva a půl 
tuny. To je 2x víc, než kolik váží Škoda Fabia!



METODICKÉ POZNÁMKY

1. vyučovací hodina: 

• 3. až 5.snímek – zápis do sešitů, učitel žákům vysvětlí pojem soustava, orgán. Upozorní je, že 
se mohou setkat také s označením ústrojí (část těla, která je vybavena, „ustrojena“ k plnění 
určitého úkolu). Ty části těla,které plní stejný úkol, tvoří jednu soustavu. Různé soustavy v těle 
zajišťují různé úkoly. Soustavy spolu navzájem spolupracují. Všechny pracují bez našeho 
vědomí, i když spíme. Na konci 4. snímku pustíme   1. část francouzského seriálu Byl jednou 
jeden život – Kosti a kostra

• 6. snímek – zajímavosti

2. vyučovací hodina:

• 7. až 10. snímek – zápisy do sešitů, popis nalepených obrázků, v 7. snímku odkaz na internet-
Byl jednou jeden život – Kosti a kostra, 2. část

3. vyučovací hodina:

• 11. až 13. snímek – zápisy do sešitů, popis nalepených obrázků, na konci 13. snímku odkaz na 
internet - Byl jednou jeden život – Kosti a kostra, 3. část

• 14. snímek – zajímavosti – rekordy lidského těla
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