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PRACOVNÍ LIST 
 

Jméno a příjmení:  .........................................  
 
 

LIDSKÉ TĚLO 
 

1. Pracuj ve dvojici s kamarádem.  
Při práci dodržuj pravidla:  
 

� mluvím potichu nebo vůbec 
� jeden mluví, ostatní poslouchají 
� pokud si nebudu vědět rady, poprosím o radu kamaráda 

nebo paní učitelku 
� až budu s prací hotov, odevzdám ji paní učitelce 
 

2. K práci si připrav tyto pomůcky: 
 

� osobní váhu –  1 společná pro všechny 
� měřidlo výšky 
� krejčovský metr 
� tužku 
� pero 
� pravítko 30 cm 
� čistý list papíru 
 

 
3. Zopakuj si a doplň věty do textu: 

 
Délku končetiny, výšku,  budu měřit v _______. 
Obvod pasu budu měřit v ___________. 
Hmotnost budu měřit v _____________. 
 
 

Nyní se můžeš pustit do měření. Pomáhejte si navzájem 
s kamarádem.  
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Paní učitelka ti nejdříve ukáže, jak budeš správně měřit. 
 

4. Do tabulky zapiš správné údaje: 
 
Chodidlo si obkresli na čistý list papíru a změř jeho délku. 
 
 
text údaje v cm, kg 

Můj obvod hlavy je  
Můj obvod krku je  
Můj obvod hrudníku je   
Můj obvod pasu je  
Moje horní končetina měří /od 
ramene po zápěstí/ 

 

Moje délka dlaně v nejširším 
místě je 

 

Moje dolní končetina měří / od 
boku po zem/ 

 

Vážím  
Délka mého chodidla je   
 
 

5. Přečti si text Výška člověka. Doplň neúplné věty. 
 

Nejvyšší muž planety, Sultan Kosen, se setkal s nejmenším mužem na světě Che 
Pching-pchingem a vytvořili tak kuriózní pár. Nejmenší dospělý muž pochází z 
Číny a velikán zase z tureckého Istanbulu. Oba dva chlapíci jsou zařazeni do 
Guinnessovy knihy rekordů. 

Mužík Che Pching-pching je vysoký 73 centimetrů, Sultan Kosen měří pro 
změnu 246,5 centimetrů. Turecký rekordman má také největší ruce a největší 
nohy a při chůzi se musí opírat o hole. Za jeho výšku prý může nádor, který 
zabránil, aby přestal růst. Kosen proto podstoupil operaci a od teď už 
šestadvacetiletý mladík neroste. 

Nejvyšší Čech je Tomáš Pustina, který měří kolem 224 centimetrů, váží přes 
170 kilogramů a jeho dlaň měří v nejširším místě 25 cm. 
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Nejmenší muž planety je vysoký___________cm. 

Nejvyšší muž na světě měří ___________cm. 

Nejvyšší Čech se jmenuje________________________.  

Jeho výška je _________cm., váží ___________kg. 

Jeho dlaň měří ___________cm. 

Délka mé dlaně je __________cm. 

 

Pamatuj! 

Nezáleží na výšce, tělesném vzhledu ani vyznání.  

Důležité je, jaký člověk je a jak se chová. 

Všichni lidé mají právo být šťastní. 
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KLÍČ 

3. Zopakuj si a doplň věty do textu: 
 

Délku končetiny, výšku,  budu měřit v cm_. 
Obvod pasu budu měřit v cm. 
Hmotnost budu měřit v kg. 
 
 
5. Doplň neúplné věty: 

Nejmenší muž planety je vysoký 246,5 cm. 

Nejvyšší muž na světě měří 73 cm. 

Nejvyšší Čech se jmenuje Tomáš Pustina.  

Jeho výška je 224 cm., váží 170 kg. 

Jeho dlaň měří  25 cm. 
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Použitý materiál a odkazy: 

Muhlhauserová, H. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu  
 
pro 5. ročník. Znojmo: 2006. 
 
 
http://www.tyden.cz/rubriky/lide/k-nevire/nejmensi-a-nejvetsi-clovek-na-svete-se-
setkali_155208.html  (staženo ke dni 23. 11. 2011) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


