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5. ročník 

Přírodověda 16. 3. a 17. 3. 2021 

Téma: Oběhová soustava – opakování 

Samostatná práce:  

Děti mají za úkol si po jarních prázdninách zopakovat učivo o oběhové soustavě 

jako celku: 

1. Pustit si prezentaci. 

2. Přepsat si do sešitu text zápisu z přílohy. 

3. Zhlédnout tři zajímavá videa o dýchací soustavě, krvi a srdci.  

4. Poslat mi fotku hotového zápisu.  

PŘEPSAT TEXT DO SEŠITU: 

OBĚHOVÁ SOUSTAVA – opakování 

Naše tělo je protkáno různě širokými trubičkami, které jsou vyplněny krví. 

Nazývají se cévy. Velké cévy se postupně zužují až na velmi tenké vlásečnice. 

Jejich stěnou pronikají látky z krve do okolí, nebo naopak z okolí do krve. Krev 

obsahuje vodu s mnoha různými rozpuštěnými látkami. V krvi jsou také malá 

tělíska – krvinky. Červené krvinky způsobují červenou barvu krve. Rozvádějí po 

těle kyslík získaný v plicích. Bílé krvinky mají za úkol ochranu těla. 

Krev v cévách stále proudí. Je poháněna srdcem, které tak působí jako pumpa. 

Nasaje krev z žil přes síně do komor a stahem komor ji vypuzuje do tepen. Krev 

v těle rozvádí i látky, které vznikají v některých částech těla. Jedná se o hormony. 

Ty pomáhají v řízení důležitých životních dějů (například hormon štítné žlázy). 

 

PODÍVAT SE NA PREZENTACI: 

Znovu se podívejte na prezentaci o oběhové soustavě. Na fotografii uvidíte 

model srdce a v nákresu některé žlázy s vnitřním vylučováním, které produkují 

hormony k řízení těla. 
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ZHLÉDNOUT VIDEA: 

(286) Byl jednou jeden život 1986 08 Dýchání - YouTube 

(286) Byl jednou jeden život 1986 05 Krev - YouTube 

(286) Byl jednou jeden život 1986 07 Srdce - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI
https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

