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Milí páťáci! 

Postupně se seznamujete s tím, jak funguje naše tělo, s orgány jednotlivých 

soustav našeho organizmu. V tomto týdnu se budeme zabývat postupně hned 

dvěma soustavami. Jako první to bude: 

SOUSTAVA KOŽNÍ 

- je tvořena kůží. Kůže pokrývá celé naše tělo a má velmi důležité funkce. Proto 

ji musíme udržovat zdravou, v čistotě a chránit ji před poškozením. Více si 

přečtete v učebnici. 

1. Uč. str. 63 – přečti si celý text 

2. Uč. str. 63 – pomocí obrázku se seznam, z jakých vrstev se kůže skládá a co 

všechno je v ní uloženo 

3. Dokážeš ošetřit drobná poranění kůže? Prohlédni si obrázek na str. 63 dole a 

pojmenuj materiál, který je potřeba k ošetření drobných ran. 

4. Prohlédni si prezentaci, která je v další příloze. Pusť si ji v prostředí Teams. 

Na youtube.com si prohlédni seriál Byl jednou jeden život – 13. díl Kůže 

5. Opiš si do sešitu zápis z rámečku a překresli si obrázek pod ním. Můžeš si 

oboje vytisknout a nalepit so sešitu. 

 

 
KOŽNÍ SOUSTAVA 
 
- je tvořena kůží. Kůže pokrývá povrch celého těla. 
 
Hlavní význam kůže: 
 
- chrání tělo před pronikáním škodlivých látek a UV-záření 
- obsahuje potní žlázy – vylučují pot a s ním i škodlivé látky z těla 
- pomocí kůže vnímáme bolest, tlak, teplo, chlad 
- vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty, obočí, řasy 
- chrání tělo proti nárazům 
- je pružná, umožňuje pohyb těla 

 



 

 

Další soustavou, kterou si nastudujete je velmi důležitá 

SOUSTAVA NERVOVÁ 

Tato soustava řídí veškeré činnosti, které probíhají v našem těle. Mozek a 

mícha řídí všechno, co děláme. Mícha prochází páteřním kanálem a probíhají 

v ní nervové impulsy z celého těla. Velmi nebezpečné jsou úrazy mozku a páteře. 

Může u nich dojít k ochrnutí různých častí těla, k selhání  některé základní 

životní funkce a následně ke smrti. Nervová buňka – neuron – je velmi citlivá na 

poškození a nedokáže se obnovit. 

1. Uč. str. 65 – přečti si text a prohlédni si obrázek 

2. Uč. str. 65 –  růžový rámeček nahoře - zkus popsat, co se stane při daných 

situacích 

3. Prohlédni si prezentaci – je v další příloze, pusť si ji v prostředí Teams. Na 

youtube.com si prohlédni seriál Byl jednou jeden život – 9. díl Mozek, 10. díl 

Neuron  

4. Opiš si zápis z rámečku do sešitu. Můžeš si ho vytisknout a nalepit. 

 

Učivo si procvič v PS: 

5. PS str. 37 / cv. 24, 25, 26 – dle zadání 

6. PS str. 39 / cv. 32 – splň dle zadání 

Správné řešení najdeš na konci přípravy! 

 



 
NERVOVÁ SOUSTAVA 
 
- řídí veškeré dění našeho organizmu.  
 
Nervovou soustavu tvoří: 
- mozek 
- mícha 
- nervy 
Řídící centrálou nervové soustavy je mozek a mícha. Pomocí nervů mozek 
s míchou přijímají signály z orgánů celého těla a vydávají nazpět příkazy. 
Ze všech živočichů je nervová soustava nejlépe vyvinutá u člověka. 
Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet, dorozumívat se 
pomocí řeči a uvědoměle pracovat. 
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1. PS str. 37 / cv. 24 

 

 

      PS str. 37 / cv. 25, 26 

 

 

 



 

2. PS 39 / cv. 32 

 


