


Identifikátor materiálu EU: PRIR - 33 

Anotace 
Prezentace má za úkol seznámit s částmi hlavy a lebky, 

vyjmenovat smyslové orgány a zdůraznit jejich význam. 

Autor Mgr. Daniela Ročková 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 

PRIR = Oblast/Předmět Čas – Člověk a jeho svět/Přírodověda 

Očekávaný výstup 

Žák se seznamuje s částmi hlavy, lebky a mozku; ujasňuje si 

význam jednotlivých smyslových orgánů; popisuje části hlavy; 

odpovídá na jednoduché otázky. 

Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
Hlava a její části, lebka, mozek, smyslové orgány jejich 

význam.   

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – první stupeň 

Typická věková skupina 9 - 11 let / 4. ročník 



Hlava člověka se nachází v horní polovině těla. S trupem je 

spojena krkem. Na hlavě se nachází poměrně velké 

množství kostí, které tvoří lebku. V lebce je uložen mozek, 

který řídí činnost celého těla.  

Přední část hlavy se nazývá obličej, zadní část tvoří vlasy 

nebo kůže. Po stranách obličeje máme uši. Na hlavě jsou 

umístěny smyslové orgány – oči, uši, nos, jazyk a kůže. 

 

 



dolní čelist 

horní čelist 

zuby týl 

temeno 

očnice 

nosní kůstky 

čelo 

mozek 

mícha 



Vlasy  - pokrývají 

zadní část hlavy. 

čelo 

obočí Oko je párový orgán, je  

centrem vidění. 

Nos je vstup do 

dýchacího ústrojí, je 

centrem čichu. 

Ucho je párový 

orgán, je centrem 

sluchu. 

Ústa jsou vstupem pro trávící 

ústrojí, v ústech máme jazyk, 

který je centrem chuti. brada 

tváře 

Pokožka (kůže) je po 

celém obličeji, ale i po 

těle, je centrem hmatu. 



Doplň následující věty: 
  
           cítili vůni či zápach. 
        
           slyšeli zvuky. 
  
           viděli okolí.   

     
                 poznali chuť. 

       
         pocítili teplo či chlad. 

 
 
     

máme, abychom 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek si vytiskni na doplň části hlavy. Zkontroluj si ho a oprav si chyby. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

obočí 

oko 

nos 

brada 
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čelo 

ucho 

ústa 



1. Co máme uloženo v lebce? 

2. K čemu slouží mozek? 

3. Umíš vyjmenovat části svého 

obličej? 

4. Čím je pokryto naše tělo? 

5. Jak si chráníme oči? 

 

 

 

6. Jak se staráme o hygienu 

dutiny ústní? 

1. V lebce máme uložený mozek. 

2. Mozek řídí činnost celého těla. 

3. Čelo, obočí, oči, nos, ústa, 

tváře, brada a uši.   

4. Naše tělo je pokryto kůží. 

5. Při čtení máme správné 

osvětlení a dostatečnou 

vzdálenost od knihy,  v létě 

nosíme sluneční brýle. 
 

6.  Nestrkáme do úst předměty, 

které tam nepatří, pravidelně si 

čistíme zuby . 



Uveřejněné odkazy [cit. 2012-08-20]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 

 lebka: <http://www.clker.com/clipart-12116.html> 

 mozek: <http://www.clker.com/clipart-brain-9.html> 

 hlava: <http://www.clker.com/clipart-brain-9.html> 

 oko: <http://www.clker.com/clipart-23244.html> 

 ucho: <http://www.clker.com/clipart-4337.html> 

 jazyk: <http://www.clker.com/clipart-4344.html> 

 nos: <http://www.clker.com/clipart-a-nose.html> 

 kůže: <http://www.clker.com/clipart-43396.html> 
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