
Kožní soustava 

Funkce: …………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………  

Stavba kůže: 

Nakresli a popiš podle učebnice průřez kůží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokožka obsahuje kožní pigment, který nás chrání………………………zářením. 

Podle kožního pigmentu rozlišujeme lidské rasy na bílou,……………………………………………. 

Všichni lidé všech lidských ras jsou si ……………………………………………………………………… 

V kůži jsou potní žlázy, které vylučují …………………………………………………………………… 

Význam pocení: a) ……………………………………………………………………………………. 

                              b) vylučování ……………………….látek 

V kůži nacházíme též cévy, nervy 

Z kůže vyrůstají ………………….na hlavě, chlupy, ……………………….na prstech rukou a nohou. 

Jak pečujeme o nehty? ………………………………………………………………………………………….. 

V kůži se vyskytují i hmatová ……………………  

Nejvíce hmatových tělísek máme na konečcích ………………………………………………………… 

¨ 



Kožní soustava 

Funkce: kryje a chrání 

                udržuje stálou tělesnou teplotu 

Stavba kůže: 

Nakresli a popiš podle učebnice průřez kůží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokožka obsahuje kožní pigment, který nás chrání před UV zářením. 

Podle kožního pigmentu rozlišujeme lidské rasy na bílou, černou, žlutohnědou. 

Všichni lidé všech lidských ras jsou si rovni. 

V kůži jsou potní žlázy, které vylučují pot. 

Význam pocení: a) ochlazování 

                              b) vylučování škodlivých látek 

V kůži nacházíme též cévy, nervy. 

Z kůže vyrůstají vlasy na hlavě, chlupy, nehty na prstech rukou a nohou. 

Jak pečujeme o nehty?  Pravidelně nehty stříháme. 

V kůži se vyskytují i hmatová tělíska. 

Nejvíce hmatových tělísek máme na konečcích prstů. 
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Metodika: 

Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. 

Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána v 5. ročníku. 

Listy si žáci číslují a zakládají do desek. 

Používaná učebnice na ZŠ: Přírodověda pro 5. ročník (Nová škola) 

Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a 

umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku. 

Tím, že žáci nepíší dlouhé zápisy z hodin, umožní tyto pracovní listy věnovat uspořený čas 

praktickým činnostem (např. výsevům a pěstování rostlin, pozorování a chovu živočichů, 

poznávacím vycházkám do přírody…) 

Pracovní listy poskytnou též dostatek času k procvičování a opakování. 

Navíc umožňují samostatnou práci žáků, aktivní vyhledávaní a doplňování informací 

z učebnice.  

V pracovních listech jsou uvedené pokyny pro žáky. 

 Listy lze vyplňovat společně se žáky na závěr probrané látky nebo je lze i zadat jako 

samostatnou práci, kdy žáci doplňují chybějící údaje podle učebnice. 

Součástí každého pracovního listu je i vyplněný pracovní list pro učitele.  

 

 

 

 

 

 

 


