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PRACOVNÍ LIST
Přírodověda 5. ročník
Jméno …………………………………………………………….

1.

Zapiš, k čemu člověk potřebuje vzduch.
………………………………………………………………………………………………………………….…

2.

Zapiš, co člověk ze vzduchu přijímá a využívá.
……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Napiš, jakou cestou se vzduch dostává do lidského těla.
………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Napiš, čím bychom měli správně vzduch vdechovat a proč.
………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Napiš, jak se jmenují trubice, kterými proudí vzduch do plic.
……………………………………………………………………………………………………………………….

6.

Napiš, co se odděluje v plicích a putuje dál do lidského těla.
……………………………………………………………………………………………………………………….

7.

Napiš, co rozvádí kyslík do celého těla.
………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Napiš co může způsobit vdechovaný studený vzduch.

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Napiš, jakou odpadní látku z těla při dýchání vylučujeme.
……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Napiš, kde se nám bude dýchat nejlépe a proč.
………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Napiš, proč je kouření škodlivé.
………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Koho kuřáci ohrožují při kouření a proč.
……………………………………………………………………………………………………………………….
13. Napiš, jak dlouho přibližně vydrží člověk bez dechu.
………………………………………………………………………………………………………………………
14. Nakresli značku ,, ZÁKAZ KOUŘENÍ “ a vzpomeň si kde ji můžeš spatřit.

