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Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací obor Přírodopis 

PRIR = 
Oblast/Předmět 

Člověk a příroda 

Očekávaný výstup 
Žák si zopakuje, jaký význam má kostra, čím jsou spojeny kosti, 
vyjmenuje části páteře a z jakých kostí je složena horní a dolní 
končetina. Odpoví na otázky. 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Kostra, lebka, trup, horní a dolní končetina, úrazy 

Druh učebního 
materiálu 

Prezentace 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková 
skupina 

14 let / 8. ročník 

Období tvorby DUM 6/2013 

 

 

 



Kostra člověka 



Co to je? 
• Pevná a pohyblivá opora těla 

• Udržuje naše tělo vzpřímené 

• 208 – 214 různě velkých a dlouhých kostí v našem 

těle 

• Chrání naše orgány před poraněním (např. lebka 

chrání mozek) 

 



Lebka 
• Má dvě části  

o Obličejová – horní a dolní čelist, oční důlek, nosní kost, lícní kost 

o Mozková – kost čelní, kost týlní, kost temenní, kost spánková 

 

• Skládá se z plochých kostí,  

kosti jsou spojené švy 
o mimo dolní čelisti 



Trup 
• Hrudník a páteř 

o Hrudník – tvoří ho žebra a hrudní kost 

 

• Páteř  

o Tvořena 33 obratli 
  





Horní končetina 
• Tvoří ji: 

o Lopatka 

o Klíční kost 

o Kost vřetenní 

o Kost loketní 

o Kosti ruky 

 

• Kosti jsou spojeny klouby 
o Rameno, loket, zápěstí 



Dolní končetina 
• Tvoří ji: 

o Kosti pánve 

o Kost stehenní 

o Kost holenní 

o Kost lýtková 

o Kosti nohy 

 

• Kosti jsou spojeny klouby  
o Koleno, kyčle 

 



Úrazy 
• Obvyklým poraněním kostí jsou naraženiny 

o Holenní kosti, uhození se do „brňavky“ na loktu 

• Zlomenina 
o Je stav, při kterém došlo k porušení kontinuity kosti 

o Poraněné části kosti se srovnají do původní polohy 

o Místo zlomeniny se zpevní dlahou nebo sádrou,  

      aby se kost mohla hojit 



Vyberte odpověď na 
otázku 

1. Z čeho se skládá páteř? 

2. Jak se léčí zlomenina? 

3. Jak jsou spojeny kosti na lebce? 

4. Co spojuje kosti na horní a dolní končetině?  

5. Jak se páteř dělí? 

 

 Švy 

Klouby 
Obratle 

Krční, hrudní, 
bederní, kostrč 

Sádra 

1. obratle; 2. sádra; 3. švy; 4. klouby; 5. krční, hrudní, 
bederní, kostrč  



Zdroje 
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-5-5]. Dostupné pod licencí 
Wikipedia, Kosternisystem, Bezva-parta na WWW: 

 

• Lebka  <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gray188.png> 

• Obratle<http://kosternisystem.ic.cz/indexpater.html> 

• Dolní končetina 

<http://kosternisystem.ic.cz/indexdolnikoncetina.html> 

• Horní končetina: 

 <http://kosternisystem.ic.cz/indexpaze.html> 

• Kostra http://bezva-parta.webnode.cz/news/kostra-cloveka/ 

• Hrudní koš <http://kosternisystem.ic.cz/indexzebra.html> 
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