
 
 

  

ANOTACE 
 

Tento pracovní list slouží jako zápis do sešitu. Žáci si 

v něm postupně zaznamenávají informace o oběhové 

soustavě, které se doví díky výkladu  učitele/ky, také 

pomocí různých obrázků z internetu, které jsou 

prezentovány na interaktivní tabuli, dále pomocí 

praktických cvičení a díky společné diskusi a následné 

kontrole. (Žáci mají na začátku přikrytý celý pracovní list  

a teprve po výkladu učitele, praktických ukázkách, atd., si 

vždy odkryjí část, která je oddělená od další části 

dvojtečkami, a vyplní ji.) 

 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-24 

Autor: Mgr. Janina Kokotková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Oběhová soustava 

Očekávaný výstup: Žák rozumí výkladu učitele,  

dovede využít informace získané z tohoto  

výkladu, také z praktických cvičení  

a fotografických ukázek, umí diskutovat  

a pracovat s chybou. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

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

Předmět: Přírodověda 

 

 



 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Krev je červená ____________________. Rozvádí po 

těle ____________________, ____________________, 

atd. 

Z těla odvádí ____________________  

a ____________________.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Oběhové ústrojí tvoří s__________, p________ a také 

cévy. 

Cévy: tělní t________ (rozvádějí krev s kyslíkem do 

celého těla) a tělní ž_______ (vrací krev s oxidem 

uhličitým zpátky do srdce) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Můj tep:  

_______ tepů (4x_____) za minutu. 

Kamarádův tep:  

_______ tepů (4x_____) za minutu. 

Můj tep po 30 dřepech: 

 _______ tepů (4x_____) za minutu. 

 

Dospělý člověk má 79 až 90 tepů za minutu. 

Dítě 60 tepů a malé miminko kolem 74 tepů. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dospělý člověk má ____l až ____l krve v těle. 

Krev se skládá z:  

____________________  

- tekutá, skládá se z vody, v níž jsou rozpuštěny 

bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerální  

látky, soli 

____________________  

- rozvádí kyslík do orgánů našeho těla 

____________________  

- brání náš organismus před mikroby 

____________________  

- přispívají ke srážení krve 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

darování plazmy - ___________________________  

__________________________________________ 
(dopiš, jaké podmínky musíš splňovat, abys mohl darovat plazmu) 

darování krve – _____________________________ 

___________________________________________  
(dopiš, jaké podmínky musíš splňovat, abys mohl darovat krev) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Krevní skupiny 
 

skupina která skupina může darovat krev 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Krevní skupiny 
 

skupina která skupina může darovat krev 

  

  

  

  
 



 

Obrázky z internetu použije učitel podle svého uvážení. 

Zobrazí je na interaktivní tabuli jako vizuální doplnění svého 

výkladu.   

(např. obrázky oběhové soustavy, srdce, plící, tepen, žil, 

červených a bílých krvinek, krevních destiček, plazmy, 

krevních skupin, darování plazmy a krve, apod.)   
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