
 
 

  

ANOTACE 
 

Tento pracovní list slouží jako zápis do sešitu. Žáci si 

v něm postupně zaznamenávají informace o lidském 

chrupu, které se doví díky výkladu  učitele/ky, také pomocí 

různých obrázků z internetu, které jsou prezentovány  

na interaktivní tabuli, dále pomocí pomůcek, praktických 

cvičení (ukázka dentálních pomůcek a modelů, 

demonstrace správného čištění chrupu, zjišťování obsahu 

zubní pasty a žvýkaček bez cukru) a následné kontrole.  

 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-25 

Autor: Mgr. Janina Kokotková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Lidský chrup 

Očekávaný výstup: Žák rozumí výkladu učitele,  

dovede využít informace získané z tohoto  

výkladu, také z praktických cvičení  

a fotografických ukázek a modelů 

a umí pracovat s chybou. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

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

Předmět: Přírodověda 

 

 
 

 



Zuby slouží k: 

A)  _______________________________________,  

B) ________________________________________,  

C) ________________________________________. 

_____________ je soubor zubů. Dospělý člověk má 

______ zubů. 

Nakresli zub a popiš ho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle tvaru rozlišujeme 4 typy zubů (dopiš počet 

jednotlivých druhů zubů)  

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

Nakresli 4 typy zubů tak, aby bylo zřejmé, čím se liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsou to zuby moudrosti a co o nich víš? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Mléčné zuby jsou _____________________________ 

____________________________________________ 

 

5 zásad pro zdravé zuby: 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 
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_____________ je soubor zubů. Dospělý člověk má 

______ zubů. 

Nakresli zub a popiš ho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle tvaru rozlišujeme 4 typy zubů (dopiš počet 

jednotlivých druhů zubů)  

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

Nakresli 4 typy zubů tak, aby bylo zřejmé, čím se liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsou to zuby moudrosti a co o nich víš? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Mléčné zuby jsou _____________________________ 

____________________________________________ 

 

5 zásad pro zdravé zuby: 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 
 

 



 

Obrázky z internetu použije učitel podle svého uvážení. 

Zobrazí je na interaktivní tabuli jako vizuální doplnění svého 

výkladu. (např. obrázky chrupu, zubů podle jejich tvarů, 

mléčných zubů, zubů moudrosti, nezdravých zubů, atd.) 

Další pomůcky: model chrupu, nástěnný obrázek průřezu zubu, 

mléčné zuby, dětský zubní kartáček, elektrický zubní kartáček, 

dětská zubní pasta, mezizubní kartáček, dentální nit, žvýkačky 

bez cukru.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tento výstup vznikl v rámci projektu 

KNIHOVNA 

CZ.1.07/1.4.00/21.1682 

Financováno z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

EU – Peníze do škol 

 

 

 

 


