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

Kožní soustava
1. tajenka:
1. název nejhlubší a nejtlustší vrstvy
kůže člověka
2. kůže zabraňuje pronikání ……….
3. název ochranného obalu těla
4. díky nervovému zakončení ve škáře
vnímáme …
5. název izolační vrstvy
6. každý vlas i chlup má svůj …
7. název prostřední vrstvy kůže

Tajenka:

2. Tajenka:
1) Tenká povrchová vrstva kůže se nazývá:
a) škára (B)
b) pokožka (Š)
c) podkoží (E)
2) Při zjišťování totožnosti osob se v kriminalistice využívá:
a) Podkoží (D)
b) otisků prstů (K) c) pokožky (S)
3) Ve škáře jsou uloženy:
a) vlasové cibulky (A)
b) mazové žlázy (Á)
4) Při povrchovém poškození kůže může dojít:
a) k odřeninám (R)
b) pocení (Ř)
5) Z jakých částí se skládá vlas?
a) Mazové a potní žlázy (B) b) izolační vrstvy (C)

Tajenka :

c) nervy (E)
c) odkysličení (A)
c) stvol a kořen (A)

Řešení – Kožní soustava
1. tajenka:
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6. každý vlas i chlup má svůj …
7. název prostřední vrstvy kůže
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2. tajenka:
3. Tenká povrchová vrstva kůže se nazývá:
b) škára (B)
b) pokožka (Š)
4. Při zjišťování totožnosti osob se v kriminalistice využívá:
b) Podkoží (D)
b) otisků prstů (K)
5. Ve škáře jsou uloženy:
b) vlasové cibulky (A)
b) mazové žlázy (Á)
6. Při povrchovém poškození kůže může dojít:
b) k odřeninám (R)
b) pocení (Ř)
7. Z jakých částí se skládá vlas?
b) Mazové a potní žlázy (B) b) izolační vrstvy (C)
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