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ANOTACE
Materiál

Smyslová soustava

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Člověk a jeho zdraví

Anotace

Prezentace je určena jako doplněk k výuce o lidském těle. Zaměřuje se na smysly. Je interaktivní – kliknutím 
na správnou odpověď políčko zezelená, při špatné odpovědi zčervená. Žákům 5. třídy se vždy rozsvítily 
správné barvy, nikomu toto učivo nedělalo problémy.

Očekávaný výstup

Žák: - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře

vlastního zdravého způsobu života

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

Druh učebního materiálu

Prezentace

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň 5. třída 



K čemu slouží smyslové orgány?

• přinášejí do mozku zprávy z okolního světa, 
kde se zpracovávají



Návod

Smyslový orgán

Smyl Co jím vnímáme?



Hmat

Chuť

Zrak

Čich

Sluch

Čtyři chuti: 
sladkou, kyselou, 

slanou, hořkou

Pach a vůni

Bolest, tlak, teplo, 
chlad a další 

podněty

Zvuk nebo pohyb

Světlo, tvar, 
barvy a pohyb
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Prevence před poškozením 
smyslových orgánů

• žít v co nejméně hlučném prostředí

• při psaní a čtení dbát na dostatečnou 
vzdálenost textu od očí

• nedívat se do slunce a silných světelných 
zdrojů

• chránit smyslové orgány před poškozením při 
hrách a při sportu.
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METODICKÉ POZNÁMKY

• 5. – 9. snímek: hra na procvičení a prohloubení učiva o lidských smyslech z předchozích 
ročníků. Při povídání si žáci obohatí již získané vědomosti. Ve 4. snímku je návod ke hře -

kliknutím na správnou odpověď políčko zezelená, při špatné odpovědi zčervená. Spojují se 

pojmy smyslový orgán, smysl a co jimi vnímáme. U každého snímku se chvíli zastavíme a 

učivo rozvedeme, řekneme si zajímavosti.

• 10. snímek: Prevence před poškozením smyslových orgánů.

• 11. snímek: Shrnutí – každý smyslový orgán má svoji barvu, správné odpovědi poznáme podle 
stejně zbarvených políček.

• Na políčka klikat až se objeví ikona ruky, neklikat na textové pole.
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