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Svalová soustava je tvořena svaly.   

 

Svaly nám umožňují:    
– pohyb našeho těla společně s kostrou 

– jsou upnuty na kostru / jednotlivé kosti / šlachami 

– pomocí svalů můžeme hýbat rty, mrkat, ohýbat horní končetiny, dolní končetiny, …. 

– jsou nezbytné při veškerém našem pohybu 

– jsou protkány cévami a nervy 

          krev přivádí výživu, odvádí odpadní látky 

          nervy dávají impuls k pohybu 

Když je sval vyčerpaný po nějaké těžké práci nebo sportu, vzniká svalová únava. 

Člověk si musí odpočinout, aby se svaly uvolnily a zregenerovaly. I sval může onemocnět, 

projevuje se bolestí. V takovém případě je nutné navštívit lékaře. 

Pokud se sval správně používá – trénuje, mohutní a zpevňuje se. To vidíme u sportovců nebo lidí, 

kteří fyzicky pracují. 

Pro správnou činnost a posilování svalů je zapotřebí zdravé výživy, pravidelný pohyb a sportování. 

Upozornění : 

Pro sportování a posilování svalů je nutná spolupráce a vedení člověka odborně vzdělaného- 

trenéra! 

 

Počet svalů člověka :       Člověk má přes 600 svalů. 

 

Jak naše svaly pracují :   
1. Některé můžeme ovládat naší vůlí, nazýváme je svaly kosterní neboli  příčně pruhované. 

 

2. Některé nemůžeme ovládat naší vůlí, nazýváme je svaly hladké. 

            Taková svalovina tvoří srdeční sval nebo stěnu žaludku. 

            Je dobře , že tyto svaly nemůžeme ovládat, ohrozilo by nás to na životě. Další důkaz toho, 

            že příroda je velmi chytrá, jak je náš organismus dokonalý. 

 

      3.   Další skupinou svalů, kterou dokážeme ovládat svojí vůlí,  jsou svaly mimické. 

            Jsou to všechny svaly v obličeji. Pomáhají nám komunikovat s naším okolím. Díky nim 

            ostatní lidé také poznají jakou máme náladu, prozradí to výraz obličeje. 

 

Úkoly : 

a)  Seznam se s  obrázky svalů člověka , prohlédni si je. 

b)  Nauč se názvy svalů člověka. 

c)  Odpověz si na otázky č. 6 až č. 10. 

d)  Pracovní sešit – strana 30, cvičení 1, 2, 3 

                                strana 31, cvičení 1 a 3a, 3b 

     Nápověda ke cvičení 3b – sílu měříme siloměrem, jednotkou síly je newton 

 

Odkaz – svalová soustava / vyzkoušej si, co si pamatuješ / 

 

                               

               https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/svaly.htm 
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