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ANOTACE 
Materiál 

Pohybová soustava 

Vzdělávací obor 

Přírodověda 

Tematický okruh 

Člověk a jeho zdraví 

Anotace  

       Materiál slouží k vyvození učiva o orgánech, orgánových soustavách  člověka. 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. Žáci si oblíbili francouzský seriál Byl jednou jeden život a díky prezentaci po 
částech 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  



POHYBOVÁ SOUSTAVA 

• je tvořena svaly 

• upínají se na kostru (šlachami) 

• umožňují: - spolu s kostrou pohyb celého těla 

     - plnění správné funkce vnitřních  
     orgánů 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3fif8Svr1rc&feature=relmfu


POHYBOVÁ SOUSTAVA 

• Svaly se při pohybu zkracují nebo natahují. 

• Činnost svalů: 

–  ovládáme vůlí: většina svalů 

– neovládáme  vůlí: pracují nepřetržitě (srdeční sval, 
svaly žaludku, svaly zajišťující dýchání…) 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1oQTpiT6tIA&feature=relmfu


POHYBOVÁ SOUSTAVA 

• Správnému vývoji napomáhá: 

– pestrá strava 

– tělesná práce a pohyb 

– sport a jiné cvičení 

 

http://www.youtube.com/watch?v=64F1rjRHSbI&feature=relmfu


SÍLA 

• Svaly při činnosti vyvíjejí sílu. 

• Sílu můžeme měřit siloměrem. 

• Jednotkou síly je 1N. 



REKORDY LIDSKÉHO TĚLA - svaly 

• Největší sval lidského těla je sval hýžďový. 

• Nejrychlejší svaly jsou svaly oční (umožňují 
mrkání). 

 



METODICKÉ POZNÁMKY 

1. vyučovací hodina: 
• 3. snímek: Pustit 1. část francouzského seriálu Byl jednou jeden život- Svaly a tuky 

(kliknout na obrázek).Svaly tvoří pohybovou soustavu. Ke kostře jsou připojeny 
šlachami. Mohou se natahovat a stahovat, tím zajišťují pohyb těla – chůzi, běh, ale i 
drobné pohyby očí či prstů. Díky pohybu svalů mluvíme, mračíme se, smějeme… 
Provedeme zápis do sešitu. 

• 4. snímek: Pustit 2. část francouzského seriálu Byl jednou jeden život- Svaly a tuky 
(kliknout na obrázek zahradníka).Svaly, které jsou připojeny ke kostře, ovládáme svojí 
vůlí. V těle máme i svaly, které vůlí ovládat nemůžeme. Jsou to svaly vnitřních orgánů 
(srdeční sval, svaly žaludku, svaly zajišťující dýchání…). Tyto svaly pracují nepřetržitě. 
Pohybem se svaly posilují.  

2. vyučovací hodina: 
• 5. snímek: Pevné svaly jsou důležité pro správné držení těla. Toho dosáhneme vhodným 

cvičením, správným držením těla při chůzi i při sezení, nenosíme a nezvedáme příliš 
těžké věci, zatěžujeme tělo rovnoměrně, spíme na vhodné matraci a máme správně 
vysoko pod hlavou. Upozorníme na důležitost přiměřeného pohybu a sportu na 
čerstvém vzduchu, na nebezpečí sedavého způsobu života, na nebezpečí přepínání sil 
při sportu, na správné nošení školních aktovek a batohů. Pustit 3. část francouzského 
seriálu Byl jednou jeden život- Svaly a tuky (kliknout na obrázek golfisty). 

• 6. snímek:  učivo 5.ročníku 
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