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ANOTACE
Materiál

Oběhová soustava

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Člověk a jeho zdraví

Anotace

Materiál slouží k vyvození učiva o krevním oběhu. Prezentace je na klikání, aby dávala učiteli prostor 
jednotlivé body více rozvinout. Prezentace je rozdělena do dvou vyučovacích hodin. Slouží také jako zápis do 
sešitu. Žákům se prezentace líbila. Díky odkazům na internet  si učivo lépe zapamatovali. 

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 



OBĚHOVÁ SOUSTAVA

• zajišťuje proudění krve v těle = 

• tvoří ji: srdce, cévy (tepny, žíly a vlásečnice) a krev

http://www.youtube.com/watch?v=h1y5_RXSEXY&feature=relmfu


KREV
• je pro lidské tělo velmi důležitá červená tekutina

• proudí v cévách

• je poháněná srdcem 

• roznáší všem částem těla kyslík a živiny

• odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodlivé látky
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http://www.youtube.com/watch?v=7ih5RYDgHi0
http://www.youtube.com/watch?v=Pvb7LgCeR0Y&feature=fvwrel


SRDCE

• je  dutý sval, který pracuje jako pumpa –
nepřetržitě se smršťuje a uvolňuje, a tak 
pohání tok krve v těle (za 1min. asi 80x)

• je uloženo v hrudním koši

http://www.youtube.com/watch?v=OoDJ2irI2ZY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=OoDJ2irI2ZY&feature=relmfu


CÉVY

• trubice, které rozvádějí krev ze srdce do 
celého těla:

tepny – proudí v nich krev ze srdce okysličená    
v plicích do celého těla

žíly – vracejí odkysličenou krev zpět do srdce

http://www.youtube.com/watch?v=33zpLDL6YEI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=33zpLDL6YEI&feature=relmfu


METODICKÉ POZNÁMKY

1. vyučovací hodina:

• 3. snímek: Krevní oběh = cirkulace krve v těle. Udělat zápis do sešitů. Po kliknutí na krevní 
oběh se spustí na internetu Byl jednou jeden život – Krev - 1.část.

• 4. snímek: Provést zápis do sešitů. Po kliknutí na obrázek srdce se spustí Byl jednou jeden 
život – Krev - 2.část. Po ukončení části zopakovat, co krev obsahuje. Krev obsahuje krevní 
plazmu ( voda a  rozpuštěné cukry, tuky, bílkoviny), červené  krvinky (přenos kyslíku), bílé 
krvinky (zneškodňují cizorodé látky) a krevní destičky (zajišťují srážlivost krve). Byl jednou 
jeden život – Krev - 3.část. Každý máme krev určité krevní skupiny (A, B, AB, 0). Najdeme v 
encyklopedii, čím se tyto skupiny liší.

2. vyučovací hodina:

• 5. snímek: Srdce pracuje jako pumpa. Tepnami rozvádí krev do celého těla. Krev přináší kyslík 
a živiny do všech částí těla. Po předání kyslíku a živin je krev vedena žílami zpět do srdce. Po 
kliknutí na obrázek srdce se spustí Byl jednou jeden život – Srdce - 1.část.

• 6. snímek:  Délka všech cév v lidském těle je 100 000 km. V tepnách (červené) proudí krev ze 
srdce okysličená v plicích do celého těla. Žílami (modré) proudí odkysličená krev z těla zpět do 
srdce a do plic. Provést zápis do sešitů. Kliknutím na ikonu se spustí Byl jednou jeden život –
Srdce - 3.část.
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