
Přírodověda SpCH5. 6.-9.4.                                            Jméno: 

Smyslová soustava 

Smyslové orgány nám umožňují prostřednictvím smyslů vnímat a poznávat okolní prostředí 

Smyslové orgány: smysly a co jimi vnímáme: 

 

Smyslový orgán: OKO

 

   smysl ZRAK   

   světlo, tvar, barvy i pohyb  

 Asi 85 % informací přichází do našeho mozku 

prostřednictvím zraku 

 

 Smyslový orgán: UCHO 

 

   

   smysl SLUCH 

   zvuk nebo pohyb 

Ucho rozdělujeme na 3 části – vnější, střední a vnitřní.  

Ve vnitřním uchu je uloženo centrum rovnováhy těla

 

Smyslový orgán: NOS 

 

 

 

   smysl ČICH 

   pach a vůni 

 Čichové buňky umístěné v nosní dutině nám umožňují         

rozeznávat různé pachy a vůně. 

 Díky propojení nosohltanu a dutiny ústní spolu čich a chuť         

úzce souvisí 

 



Smyslový orgán: KŮŽE 

 

 smysl HMAT 

bolest, tlak, teplo, chlad a další podněty 

V kůži jsou umístěna hmatová tělíska, která reagují na 

bolest, tlak, teplo, chlad.

    

  Smyslový orgán: JAZYK          smysl CHUŤ 

       

čtyři chuti: sladkou, kyselou, slanou, hořkou 

Sídlem chuti jsou chuťové pohárky, kterými je pokryt povrch jazyka. 

 

Podněty zachycené smyslovými orgány vedou nervy dále do 

mozku, kde se zpracovávají. 

Smyslové orgány se mohou při úrazech snadno poškodit, proto je musíme 

chránit! 

 

Smyslové orgány jsou citlivé a snadno se poškodí, často nenávratně. 

ŠKODÍ JIM: 

• hluk 

• silné(prudké) světlo 

• nedostatečné osvětlení 

• silně kořeněná jídla 

 silné vůně (pachy) 



 

Vyjmenuj smyslové orgány: 

______________   _____________   _____________   _____________   _____________ 

 

 

Spojte čarou smyslový orgán a smysl.

 Oči 

 Uši 

 Nos 

 Kůže 

 Jazyk 

 Chuť 

 Čich 

 Hmat 

 Zrak 

 Sluch 

       

 Spojte čarou část těla s vjemem, který vnímají.             

 

                             

 

 

 Světlo, tvar, barvy, pohyb 

 Zvuk nebo pohyb 

 Pach a vůně 

 Bolest, tlak, teplo, chlad 

 Sladko, slano, kyselo, hořko 

 

 

 

 

 

 



 

 

Smyslová soustava 
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8    c é v y     

9            

10   b         

11            
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13  s í t n i c e    

14            

 
 

 
1. Jedna ze čtyř základních chutí 

2. Jeden z 5 smyslů, vnímáme ho kůží. 

3. Sídlo chuti 

4. Jedna ze čtyř základních chutí 

5. Smysl, díky kterému slyšíme. 

6. Sídlo zraku 

7. Dodává zabarvení oku 

8. Vyživují oko (krevní ….) 

9. Sídlo čichu 

10. Vlastnost těles, kterou vnímáme zrakem. 

11. Náprava řeči 

12. Je jimi pokryt povrch jazyka, vnímáme jimi 

chuť. 

13. Část oka, vytváří se na ní obraz předmětu. 

14. Vedou informace do mozku.  
 

 


