Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
Autor: Pavlína Sedláková
NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _17
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Ročník: 5.
Druh učebního materiálu: pracovní list
Číslo projektu: CZ 107/1.4.00/21.2181
Datum vytvoření: 11.03.2012

DÝCHACÍ SOUSTAVA

Anotace:
V pracovním listu si žáci doplňují již získané poznatky týkající se dýchací soustavy. Vyplnění
pracovního listu trvalo žákům 15 minut

DÝCHACÍ SOUSTAVA
Úkol: Doplňte klíčová slova týkající se dýchací 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)
9)
10)

Hlavní orgán dýchací soustavy (1)
_____
Pružnost a ohebnost průdušnic zabezpečuje (2)
________
Pružná trubice uložena před jícnem se nazývá (3)
__________
Úraz při sportu (9)
________ ___
Příčiny dýchacích obtíží (3)
____
Nadechovat se nosem a ne ústy je (8)
_________
K zachytávání nečistot v nosní dutině slouží (4) _ _ _ _ _ _ _
Vdechovaný vzduch vstupuje do těla dutinou (4)
_____
Pro okysličování tkání člověk potřebuje (1)
______
Dýchací soustavu tvoří (10)
_____ _____

Doplňte do textu jednotlivé výrazy:
alergií - cigaretový kouř -60 - nečistot – obtíží - buněk - závisí – zdraví Do plic se dostává spousta ……………….. Míra znečištění plic ………………… na životním prostředí, ve
kterém se pohybujeme. Smog, prašné prostředí a …………… ………….. bývá častou příčinou dýchacích
……………., jako je například zánět dýchacích cest, či příčinou různých ………………. I pobyt
v zakouřených prostorách ohrožuje ……………… celé dýchací soustavy. V cigaretovém kouři bylo
prokázáno …….. látek, které mohou způsobit růst rakovinových …………..
Sestav slova:
ÍPSKKLY - ……………

YSKÍLK - …………..

RTAHN - …………….

ASŘKINY - …………..

ÍCELP

- ……………

SONOHTLAN- …………

Popiš dýchací soustavu:
-

Průdušnice, levá a pravá plíce, průdušky,

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

Tajenka:
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Hlavní orgán dýchací soustavy (1)
PLÍCE
Pružnost a ohebnost průdušnic zabezpečuje (2)
CH R U P A V K Y
Pružná trubice uložena před jícnem se nazývá (3)
P R UD U Š N I C E
Úraz při sportu (9)
VYRAŽENÝ DECH
Příčiny dýchacích obtíží (3)
KOUŘ
Nadechovat se nosem a ne ústy je (8)
ZDRAVĚJŠÍ
K zachytávání nečistot v nosní dutině slouží (4)
Ř A S IN K Y
Vdechovaný vzduch vstupuje do těla dutinou (4)
N O S NÍ
Pro okysličování tkání člověk potřebuje (1)
KYSLÍK
Dýchací soustavu tvoří (10)
HORNÍ CESTY

Doplňte do textu jednotlivé výrazy:
alergií - cigaretový kouř - 60 - nečistot – obtíží - buněk - závisí – zdraví Do plic se dostává spoustaNEČISTOT. Míra znečištění plic ZÁVISÍ na životním prostředí, ve
kterém se pohybujeme. Smog, prašné prostředí a CIGARETOVÝ KOUŘ bývá častou příčinou
dýchacích OBTÍŽÍjako je například zánět dýchacích cest, či příčinou různých ALERGIÍ.. I pobyt
v zakouřených prostorách ohrožuje ZDRAVÍcelé dýchací soustavy. V cigaretovém kouři bylo
prokázáno 60látek, které mohou způsobit růst rakovinových BUNĚK.
Sestav slova:
PSKKLY - SKLÍPKYYSKÍLK – KYSLÍK
RTAHN - HRTAN
ÍCELP

ASŘKINY – ŘASINKY

- PLÍCE SONOHTLAN- NOSOHLTAN

Popiš dýchací soustavu:
-

Průdušnice, levá a pravá plíce, průdušky,
PRŮDUŠNICE

LEVÁ PLÍCE

PRAVÁ PLÍCE
PRŮDUŠKY

Y

