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Prvouka 1. - 3. ročník

„Interaktivní výuka“ CZ.1.07/1.4.00/23.3103

Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary, příspěvková organizace
CZ.1.07/1.4.00/23.3103
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
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Uvnitř těla jsou ukryty
pro život důležité
orgány.

Tyto vnitřní orgány a
ústrojí zabezpečují
všechny životně důležité
funkce.

Vnitřní ústrojí jsou stále v činnosti,
pracují aniž bychom je ovládali svou
vůlí, tedy i když spíme.

Srdce
- je uloženo v hrudním
koši
- pracuje jako pumpa

-krev okysličenou v plicích
rozvádí tepnami do celého
těla
- tepny vedou krev od srdce
a žíly vedou krev do srdce
- kromě kyslíku rozvádí krev po těle i
živiny

Mozek a mícha
- nejdůležitější orgán,
který řídí činnost
celého těla i vnitřních
orgánů

-je chráněn velice
tvrdými kostmi lebky
- mozek je spojen s míchou, která
prochází páteří
- mozek ovládá naše pohyby, smysly,myšlení,
paměť, řídí naše dýchání, trávení, činnost
srdce.

Plíce
- jsou uloženy po obou
stranách srdce v hrudním
koši
- zabezpečují dýchání

- odebírají ze vzduchu kyslík
a převádějí jej do krve
- vylučují oxid uhličitý
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Trávicí soustava
-zpracovává potravu
-umožňuje přijímat živiny
- tvoří ji ústní dutina, hltan,
jícen, žaludek, tenké a tlusté
střevo a konečník
- v žaludku se mísí potrava
se žaludečními šťávami a
štěpí se na jednodušší složky
- v tenkém střevě probíhá další štěpení látek a
vstřebávání živin do krve
- v tlustém střevě se zahušťují nestrávené
zbytky a konečníkem odcházejí z těla ven.

Slož správně názvy orgánů

Vylučovací ústrojí
-tvoří je ledviny a
močový měchýř
-zbavuje naše tělo
škodlivých odpadních
látek a tekutin a
močovou trubicí je
odvádí z těla

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Digestive_system_diagram_cs.svg
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