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Milí žáci! 

Minulý týden jste se měli seznámit s úvodem učiva o člověku. Tento týden 

začneme probírat jednotlivé soustavy. Jako první je opěrná soustava – kostra. 

Nejdřív zkuste popřemýšlet, k čemu nám slouží, co naší kostře škodí, co bychom 

měli udělat pro správný vývoj kostí a pro správnou funkci kostry. Potom si 

s pomocí obrázku v učebnici zopakuj hlavní části kostry a jejich význam. 

 

1. Uč. str. 55, 56 – pečlivě si pročti text a prohlédni obrázek kostry 

 

2. Uč. str. 56 – růžový rámeček dole – pokus se na obrázku nebo na 

vlastním těle ukázat části kostry 

 

3. Prohlédni si prezentaci, která je v další příloze. Dozvíš se v ní zajímavosti i 

lidské rekordy. Videa si ale nepouštěj, protože už nejsou k dispozici. 

Prezentaci musíš mít otevřenou na celou obrazovku (ikona prezentace je 

na liště vpravo dole, hned vedle nastavení hlasitosti, k puštění 

prezentace slouží také tlačítko F5 na klávesnici počítače). 

Potom se na každé kliknutí myší bude prezentace postupně zobrazovat. 

Pokud ti to nepůjde, popros rodiče, aby ti s tím pomohli.  

 

4.  Zapiš si do sešitu zápis z rámečku. Je na další straně. Pokud máš 

možnost si zápis vytisknout, tak si ho do sešitu vlep. Můžeš si také 

vytisknout a nalepit pod zápis obrázek kostry. 

 

 

 

 

 



 
OPĚRNÁ SOUSTAVA 
- je tvořena kostrou 
- umožňuje pohyb člověka, zajišťuje tvar a oporu těla, chrání vnitřní 
orgány. Kostra se skládá z kostí. 
Kosti jsou spojeny“ 

 pevně – švy ( např. kosti lebky  ) 

 pohyblivě – klouby  ( např. kloub ramenní, kolenní,…) 
Části kostry: 
a) hlava ( lebka ) 
- obličejová část – oční důlek, horní a dolní čelist, kost nosní 
- mozková část – kost spánková, čelní, týlní, temenní 
b) hrudník a páteř – žebra, obratle, kost hrudní 
c) horní končetina – lopatka, kost klíční, pažní, předloktí, kosti ruky ( ruka 
je vlastně zápěstí, hřbet ruky, dlaň a prsty ) 
d) dolní končetina – kosti pánve, kost stehenní, holenní, lýtková, kosti 
nohy ( noha  je kotník, nárt, chodidlo, prsty ) 
 
Kostře škodí špatné držení těla, nesprávné sezení, nevhodná obuv, 
nošení těžkých břemen! 
 

 

 


