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OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Anotace:
Žáci v pracovním listěě doplňují již získané poznatky týkající se oběhové soustavy. Vyplnění
pracovního listu trvalo 15 minut.

OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Úkol: Doplňte klíčová slova týkající se oběhové soustavy. Číslice uvedená v závorce odpovídá písmenu v
tajence. Písmeno „ch“ se počítá jako jedno písmeno.

Tajenka:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tekutina udržující stálé prostředí uvnitř lidského těla (1)
____
Dutý orgán pracující jako pumpa (2)
_____
Srdce se skládá z levé a pravé …… (1)
______
1 druh cévy (5)
_____
armáda specialistů (7)
____ _______
krev při poranění cévy vytvoří (7)
_________
největší céva v těle (8)
_________
srdce je uloženo ve vaku (5)
_________

Doplň správné výrazy do vět:
-

pomoc - sraženina - cévy - šoku – zastavit - nebezpečné – stáhne -

Při poranění …………. dochází ke krvácení. Malé krvácení není pro člověka …………., poraněná céva
se ………………, vytvoří se krevní ……………… a krvácení samo ustane. U většího krvácení hrozí
nebezpečí ………….. a ohrožení života postiženého. Rozsáhlé krvácení je proto nezbytné co
nejdříve ………………….. a přivolat lékařskou …………….

Sestav správná slova:
ARTOA ……………………
DSREC ……………………
NPATE …………………..
ECINČESÁLV ………….
KMOORA ……………..

Popiš srdce: (aorta, plicní tepna, horní dutá žíla)

Řešení:

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Úkol: Doplňte klíčová slova týkající se oběhové soustavy. Číslice uvedená v závorce odpovídá písmenu v
tajence. Písmeno „ch“ se počítá jako jedno písmeno.

Tajenka:
K

R

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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A

V

I
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KREV
Tekutina udržující stálé prostředí uvnitř lidského těla (1)
Dutý orgán pracující jako pumpa (2)
SRDCE
Srdce se skládá z levé a pravé …… (1)
KOMORY
1 druh cévy (5)
TEPNA
armáda specialistů (7)
BÍLÉ KRVINKY
krev při poranění cévy vytvoří (7)
SRAŽENINA
největší céva v těle (8)
SRDEČNICE
srdce je uloženo ve vaku (5)
OSRDEČNÍK

Doplň správné výrazy do vět:
-

pomoc - sraženina - cévy - šoku – zastavit - nebezpečné – stáhne -

Při poranění CÉVY dochází ke krvácení. Malé krvácení není pro člověka NEBEZPEČNÉ, poraněná
céva se STÁHNE, vytvoří se krevní SRAŽENINA a krvácení samo ustane. U většího krvácení hrozí
nebezpečí ŠOKUa ohrožení života postiženého. Rozsáhlé krvácení je proto nezbytné co nejdříve
ZASTAVIT a přivolat lékařskou POMOC.

Sestav správná slova:
ARTOA …………………… AORTA
DSREC …………………… SRDCE
NPATE ………………….. TEPNA
ECINČESÁLV …………. VLÁSEČNICE
KMOORA …………….. KOMORA
Popiš srdce: (1 - aorta, 2 - plicní tepna, 3 - horní dutá žíla)
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