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Záznam z realizace projektového dne: Lidské tělo 

 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ) 

Název školy1 příjemce  

Registrační číslo projektu  

Název projektu  

Datum realizace projektového dne 6. ledna 2020 

Čas realizace projektového dne (od-do) 7:50 – 11:30 (4 vyučovací hodiny) 

 

Stručný popis realizovaného projektového dne, stručný popis průběhu přípravy, reflexe využitých metod 
a vlivu na výsledky dětí/žáků/účastníků 

Projekt o lidském těle jsme s paní doktorkou domluvily záměrně, protože učivo je součástí prvouky 
a přírodovědy po celý první stupeň.  
Ještě před vánočními prázdninami jsme si s paní doktorkou ujasnili, jak chceme projekt koncipovat.  
První hodinu žáci měli připraveny pracovní listy – v I. třídě to byly úkoly na čtení s porozuměním, 
matematická běhavka, ve II. třídě paní učitelka připravila úkoly z českého jazyka na článek o 
zajímavostech lidského těla. 
Následující tři vyučovací hodiny vedla paní doktorka – vyzvedla důraz očkování (s žáky se bavila o 
nebezpečí neočkování a o současných trendech některých skupin lidí záměrně své děti neočkovat), 
ukázala dětem fonendoskop (žáci se pak navzájem poslouchali, měřili si tep). Také jsme vyzkoušeli 
obvazování ruky, nohy, hlavy, někteří i „tlakový obvaz“. 
Stěžejní částí naše projektu byla práce ve skupinách – děti na papír obkreslily nejmenšího člena. Do 
jeho obrysu poskládali některé orgány – srdce, plíce, žaludek, střeva, ledviny. Paní doktorka 
provedla kontrolu jednotlivých skupin a na školní figuríně ukázala dětem další části našeho těla. 
Tady žáky nejvíce zaujala informace, že jim paní doktorka poslouchá záda z toho důvodu, aby 
slyšela plíce.  
V závěrečné části projektu žáci vyplňovali tabulku, do které zapisovali svou výšku, váhu, tlak a tep. 
Následně se vrátili do svých skupin a počítali průměrnou výšku, váhu, tep i tlak své skupiny. 
Téma žáky zaujalo a pokračovali jsme jím i dalším předmětech (ve vlastivědě jsme pracovali s 
textem o Karlu IV. a léčení v době středověku, v přírodovědě jsme pracovali s texty o transplantaci 
orgánů, v matematice jsme počítali, kolik orgánů bylo transplantováno v r. 2017). 
Žáci první třídy pokračovali ve zpracování tématu o lidském těle i další dny – práce v centrech. 
V průběhu projektu žáci seděli v kruhu a naslouchali paní doktorce (frontální výuka), následně 
pracovali ve skupinách (skupinová výuka). Z metod paní doktorka využila přednášku (v kruhu) a 
předvádění (na figuríně). 
Všechny použité metody byly vhodné, heterogenní skupiny se ukázaly jako velký klad – starší žáci 
předávali zkušenosti mladším, mladší ukazovali svým starším spolužákům, jakými zdatnými čtenáři 
již jsou. Také se zde ukázalo, že dovedou si navzájem pomáhat, respektují se a potvrdilo se, že 
nejlépe se to naučím, když učím druhé. 

                                                
1 Ve vzoru dokumentu je využíváno termínu „škola“. Pokud je dokument dokládán pro školní družinu, školní klub, nebo středisko volného 
času, míní se „školou“ školské zařízení. 
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Reflexe: 
Paní doktorka s kolegyní vychovatelkou na téma navazovaly i ve školní družině. 
U všech žáků byl patrný velký zájem, nikdo neměl tendence se práci vyhýbat. Každý dělal to, na co 
stačil. Nedostatkem možná bylo, že jsme všichni byli v jedné třídě, která byla prostorově menší – 
možná bychom příště využili prostor tělocvičny. 
Všichni žáci popíší lidské tělo, ví, kde mají životně důležité orgány a k čemu slouží.  
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Pracovní listy: 

L__dské tělo je tvořeno miliony buněk. V cévách koluje krev.  Krev je složena 

z krv__nek, krevn__ch dest__ček a krevní plazm__.  Červené krvink__ vážou na 

sebe k__slík.  Vznikají v kostní dřeni a zan__kají ve slez__ně.  B__lé krvink__ 

zabezpečují obranyschopnost těla, pohlcují a zneškodňují cizorodé látky.  Krevní 

destičk__ zabezpečují srážení krve. 

   Tepn__ jsou cév__, které rozvád__ po těle teplo, rozpuštěné živin__  a 

kyslík.  Žíl__   odvádí odpadní látky včetně oxidu uhličitého. Dospělý člověk má 

přes 5 litrů krve. Srdce je velmi důležit__ dut__ svalový orgán, pumpuje krev 

cévam__   do celého těla. Srdeční c__klus se projevuje jako tep. Srdce v klidu 

tepe asi sedmdesátkrát za minutu.  

    Člověk se nadechne v klidu šestnáctkrát za minutu. D__chání je v__ 

měna pl__ nů mezi vzduchem a krv__.  V__ měna pl__ nů se uskutečňuje v pl__ 

cích. Nejdůležitějším d__chac__m svalem je bránice, která pomáhá rozp__ nat 

hrudník. 

     Lidé potřebují pro život nejen kyslík, ale i potravu. Po požití potrava 

postupuje tráv__cí soustavou, kde dochází ke štěpení na jednoduché látky. 

Tento děj se naz__ vá trávení.  Trávení začíná v ústech, pak potrava putuje do 

žaludku, kde se prom__chává s žaludečním__ šťávam__. Dále pokračuje do 

tenkého střeva.  Tenké střevo je nejdůležitější část trávicí trubice. Probíhá v něm 

trávení a vstřebávání potrav__.  Játra a slinivka potravu netráví. Játra a slinivka 

pouze produkují trávicí šťáv__  a tím se podílejí na trávení. V tlustém střevě se 

vstřebává většina vody zpět do okolních cév. 

   Při látkové přeměně  vzn__kají odpadní látk__, kterých se musí 

organismus zbavit.  

V__ lučování těchto látek se děje různými soustavami dýchací, trávicí, močovou 

a kožní. Močová soustava odstraňuje látk__ ve vodě rozpustné. Močovou 

soustavu tvoří ledvin__ a odvodné cest__ močové. Ledviny odstraňují odpadní 
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látky rozpuštěné ve vodě jako moč. Moč se tvoří v ledvinových těl__ skách. 

V každé ledvině je jich na milión. V ledvinových tělísc__ch přecházejí z vlásečnic 

odpadní látky rozpuštěné v krevní plazmě.  Moč odtéká močovody do močového 

měch__ře a močovou trub__cí z těla. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Úkoly: pro 4. a 5. ročník 

1.  Doplňte y,ý,i,í . 

2. V posledním odstavci urči podmět a přísudek 

3. Najdi slova citově zabarvená 

4. Urči slovní druhy: v prvním odstavci. 

5. Urči pád, číslo, rod, vzor:  

srážení krve  _________________________________________  

v tělískách _________________________________________  

před poškozením_________________________________________  

k srdci_________________________________________  

do močového měchýře _________________________________________  

6.  Napiš protiklady k přídavným jménům-jednoduché, velké, nezbytné 

7. Urči osobu, číslo, čas:  

bílé krvinky zneškodňují ______________________________________  

krev  rozváděla _________________________________________  

budeš odvádět nečistoty ______________________________________  

nadechnu se _________________________________________  

 

8. V prvním odstavci zeleně podtrhni větu, kde je podmět nevyjádřený.  

9. Ve skupině vymyslete  zajímavý příběh s těmito slovy: 

Jazyk, oči, dýchat, ucpat, srdce, ruce, řidič, helma, lékárnička, šok, letadlo, 

kočka, okno, schody 
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Matematika 

Úkoly: pro 4. a 5. ročník 

1) Vypočítej, kolik  litrů krve proteče srdcem  za minutu, jestliže  jím v klidu 

proteče  jedním stahem asi 60ml krve a srdce se stáhne za minutu asi 70x. 

(Nezapomeň převést jednotky.) 

2) Kolik litrů krve proteče srdcem při velké námaze za minutu, jestliže se 

srdce stáhne 200x za minutu a jedním stahem srdce vypudí 100ml krve? 

3) Kolikrát se člověk nadechne za 1hod (1hodina má 60 minut) jestliže za 

minutu se nadechne přibližně 14x? 

4) Kde probíhá vstřebávání živin z potravy? 

(874:2)-435= 

(584:4)-145= 

(456:2) -89= 

(562:2)-196= 

(54 . 4) .3=  

(839:3)-192= 

(49 . 3). 4= 

(46 . 5)- 139=  

(57 . 5)- 68= 

(768: 3)- 178= 

(49 . 7)- 289= 

N S E T V E K É T Ř O 

139 87 1 588 78 93 85 648 2 91 54 

 

5) Převeď jednotky: 

Tlusté střevo měří 1,5m ………………..…………………………………..(dm) 

Hmotnost hlavy je asi 2800g ………..……………………………………...(kg) 

Tělesné tekutiny je asi 42 litrů …..…………………………………………..(ml) 

Krevní plazmy je asi 3500 ml ………….. ………………………………..…(l ) 

Tenké střevo měří 4,5m……………………………………………………..(km) 



 

6 
  

Močový měchýř pojme 250ml moči…………………………………………..(l) 

Mozek váží 130 dkg…………………………………………………………(kg) 

Za den vyčuráme asi 1,5l moči ……………………………………………..(ml) 

Délka všech nervových vláken v těle 500 000km…………………………(m) 

Stehenní kost unese až 2500kg………………………………………………(g) 

 

 

6)  Máme ošetřit ránu velikosti 3cm. Budeme k tomu potřebovat čtvercový 

obvaz o rozměru 5cm. Narýsuj čtverec o rozměrech 5cm, zakresli 

úhlopříčky a urči, jaké mají vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


