
Distanční výuka 22.3.  a 23.3. 2021 

 

 

Milí žáci, 

dnes vám posílám otázky k opakování učiva o člověku. Vyhledáte si – zopakujete si 

učivo o člověku . 

Pracujte podle zápisů, které vám posílám a které stačí k tomu , abyste si úkol splnili na 

výbornou. 

Termín odevzdání je  30.3. 2021.  

Odevzdáte podobně jako úkol z vlastivědy : 

1) E - mailem / adresa  gordonora@post.cz / 

2) Polička u vchodu do školy 

 

Pokud  vám bude něco nejasné, zavolejte mi :  732 864 972 

Upozornění : 

Po Velikonocích  budu opět kontrolovat , jak si vedete sešity. V přírodovědném sešitě 
jste dostali úkol  dne 15.2. a 16.2. 2021, kde jste měli sami doplnit podle otázek učivo 
o botanických a zoologických zahradách. Tento úkol vám budu známkovat. Ujistěte se, 
zda máte úkol splněný. 

 

Mějte se hezky a vypracujte test na výbornou, uděláte mně radost ! 

A. Stehlíková 
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OPAKOVÁNÍ  UČIVA  PŘÍRODOVĚDY 

/ za období 1. 3.  až  8.3. 2021 / 

 

1. Patří člověk mezi vývojově nejvyšší článek v živočišné říši a  kam patří ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Čím se člověk vyznačuje oproti jiným živočichům ? 

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

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

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

 

3. Jak nazýváme vývojové předchůdce člověka současného typu ? 

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

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

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

 

4. Napiš funkce kostry člověka : 

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

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

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

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

 

5. Čím je kostra tvořena : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Na jaké části dělíme kostru : 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 



7. Doplň : 

Páteř má obratlů :   ____________________________ 

Člověk má přibližně kostí : ______________________ 

Která kost je největší : ______________________________________________ 

Která kost je nejmenší a kde ji najdeme : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Co nám chrání lebka a jaké části na ní rozlišujeme : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Co tvoří kostru hrudníku a jaké orgány hrudník chrání : 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Kostra horní končetiny  - doplň : 

Kolik má kostí a částí:  _______________________________ 

             Kolik má velkých  kloubů : ____________________________ 

 

11. Kostra dolní  končetiny – doplň : 

             Kolik má kostí  a částí:  _______________________________ 

             Kolik má velkých  kloubů : ____________________________ 

 

12.  Jak se jmenuje proces, kterým vzniká kost a co potřebuje k růstu ? 

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

 

13.  Proč nás bolí zlomenina ? 

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

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


