
 

 

 

ANOTACE 

Tento pracovní list obsahuje opakování učiva o lidském 

těle a kostře. Žáci samostatně vyplňují křížovku, spojují 

pojmy s definicemi, a podle odborného textu odpovídají  

na otázky.  

 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-23 

Autor: Mgr. Janina Kokotková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Opakování – lidské tělo, kostra 

Očekávaný výstup: Žák čte s porozuměním, orientuje se 

v textu a obrázcích,  

rozumí jim, dovede s nimi pracovat,  

pracuje samostatně. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 10-11 let, 5. třída 

Předmět: Přírodověda 

 

 



KOSTRA              jméno: ______________ 
1. Spoj správně jednotlivé funkce kostry a jejich popis. 
 

       

Opora 

 

 

kosti spolu se svaly umožňují pohyb. 

 

                

Ochrana 

 

 

v kostech je skladován fosfor a vápník, které mohou být v případě potřeby 

uvolněny. 

 

 

Pohyb 

 

kosti tvořící lebku chrání mozek a žebra chrání srdce, plíce a žaludek. 

 

 

Tvorba krve 

 

kosti tělo podpírají, udržují také orgány na správných místech. 

 

 

Ukládání minerálních látek 

v kostní dřeni některých kostí se tvoří krevní elementy - červené a bílé krvinky 

a krevní destičky. Krvetvorba během života jedince postupně ustává v dlouhých 

kostech a přetrvává hlavně v kostech plochých - např. v kosti hrudní, nebo 

kyčelní. 
 

2. Doplň do křížovky správné názvy částí těla (české názvy – muž, anglické názvy – žena) 

     1.      

    2.       

  3.         

   4.        

 5.          

           

     6.      

     7.      

8.           

   9.        

     10.      

    11.       

   12.        
 

TAJENKA: Kosti jsou spojeny _____________________ nebo _____________________. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

(Obrázek z: CHMELAŘOVÁ, H. 
 DLOUHÝ,  A.  a  kol.  Člověk a 

 jeho  svět,  pracovní listy 

 k učebnici. Praha: Alter, 2012.)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_d%C5%99e%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_krvinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_krvinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_desti%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%AD_kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ky%C4%8Deln%C3%AD_kost


3. Na základě níže přečteného textu, odpověz na otázky. 

Kosti  
(zkrácený text z wikipedie z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_kostra#Seznam_kost.C3.AD) 

Kostra dospělého člověka se skládá přibližně z 206 kostí, nicméně toto číslo je poměrně individuální a závisí 

například na dědičných predispozicích, ale především na věku. Například novorozenec má asi 270 kostí, toto číslo 

se po narození ještě nějakou dobu zvyšuje, jak vznikají některé nové kosti, nicméně u adolescentů počet kostí strmě 

klesá, protože jich řada srůstá. Lidská kostra se dá obecně rozdělit na tyto části:  
 

A. lidská osová kostra (axiální skelet) 

o páteř 

o kostra hrudníku, tj. žebra s kostí hrudní 

o kostra hlavy, tj. lebka, sluchové kůstky a jazylka 

B. lidská kostra končetin (apendikulární skelet) 

o kostra horní končetiny člověka 

o kostra dolní končetiny člověka 

1) Každý dospělý člověk má 206 kostí.     ANO   NE 

2) Po narození dítěte se počet jeho kostí zvyšuje.    ANO   NE 

3) Počet kostí se v dospělosti zmenšuje, protože kosti srůstají.  ANO   NE 

4) Vysvětli, kdo je adolescent: 

a) Kojenec 

b) Batole 

c) Dítě od 6 do 12 let 

d) Dítě od 12 do 17 let 

5) Na kolik části se podle tohoto textu dělí lidská kostra a které to jsou? 

_______________________________________________________________________ 

6) Co je to axiální skelet? 

_______________________________________________________________________ 

7) Na co se dělí apendikulární skelet? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Spoj správně jednotlivé části kostry a jejich popis. 

 

       

Lebka  

 

nese váhu těla 

                

Páteř 

 

kosti tvořící lebku chrání mozek 

 

Hrudní koš 

 

umožňuje člověku vzpřímenou chůzi  

 

Horní končetiny 

 

nenese váhu těla 

 

Dolní končetiny  

 

chrání důležité vnitřní orgány (srdce, plíce) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorozenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolescence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osov%C3%A1_kostra
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDebro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%AD_kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lebka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluchov%C3%A9_k%C5%AFstky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazylka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%8Detina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostra_horn%C3%AD_kon%C4%8Detiny_%C4%8Dlov%C4%9Bka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostra_doln%C3%AD_kon%C4%8Detiny_%C4%8Dlov%C4%9Bka


Text z: Lidská kostra wikipedie [online]. 2007-10-15 [cit. 

2007-10-15].  Dostupné  z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Lidsk%C3%A1_kostra#Seznam_kost.C3.AD˃ 

 

Obrázek z: CHMELAŘOVÁ, H. DLOUHÝ, A. a kol. Člověk  

a jeho svět, pracovní listy k učebnici. Praha: Alter, 2012.  
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