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ANOTACE
Materiál

Kůže

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Člověk a jeho zdraví

Anotace

Materiál slouží k prezentaci učiva o kůži. Žáci se seznámí s učivem formou prezentace, do které jsou vloženy 
odkazy na internet. Následně si opíší text, nalepí si obrázek stavby kůže a podle tabule si ho popíší. Žákům se 
práce s interaktivní tabulí líbila. Díky obrazové prezentaci a francouzskému seriálu Byl jednou jeden život 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 



KŮŽE

• pokrývá naše tělo

• chrání tělo před okolím

• je odolná proti vodě

• sama se obnovuje

• je pružná

http://www.youtube.com/watch?v=A4IRG5u3bBw&t=1m47s
http://www.youtube.com/watch?v=A4IRG5u3bBw&t=1m47s


STAVBA KŮŽE

pokožka

podkožní tuk

škára

krevní vlásečnice

vlas

mazová žláza

potní žláza

http://www.youtube.com/watch?v=A4IRG5u3bBw&t=1m47s
http://www.youtube.com/watch?v=A4IRG5u3bBw&t=1m47s


VÝZNAM KŮŽE

• chrání tělo před UV zářením a infekcí

• potem odvádí vodu a škodlivé látky z těla

• pocením usměrňuje teplotu těla

• vnímá dotyk, teplo, chlad a bolest

• vyrůstají z ní chlupy, vlasy a nehty

http://www.youtube.com/watch?v=Z_26bNZgiAo
http://www.youtube.com/watch?v=Z_26bNZgiAo
http://www.youtube.com/watch?v=LwjCeB99eAI
http://www.youtube.com/watch?v=LwjCeB99eAI


PÉČE O KŮŽI

• pravidelná očista

• vhodný oděv

• ochrana před poškozením, zejména před 
poškozením sluncem



METODICKÉ POZNÁMKY

• 3. snímek: Kůže je vnější ochranou těla. Sama se opravuje a obnovuje. Obsahuje nervová 
zakončení, proto cítíme teplo, chlad, bolest, tlak.

• 4. snímek: pokožka (spodní část pokožky stále dorůstá, její svrchní část se neustále 
odlupuje), kůže obsahuje potní žlázy, mazové žlázy a nervové buňky. Potními žlázami odvádí 
vodu a škodlivé látky z těla potem. Tím tělo ochlazuje (reguluje teplotu těla). Mazové žlázy 
kůži promašťují, aby zůstala vláčná a pružná. Díky nervovým buňkám je kůže citlivá na dotyk, 
teplo a bolest. Z kůže vyrůstají chlupy, vlasy a nehty. Neobsahují nervové buňky, proto nejsou 
citlivé a můžeme je stříhat.

• 5. snímek: upozorníme na léčení pocení při některých onemocněních a na příznivé účinky 
sauny

• 4. a 5. snímek: odkazy na internet – Byl jednou jeden život – Kůže 1. – 3. část.
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