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BODY PARTS  
with Rob 

 

1. Watch the video and match the words a–f with the correct sentences 1–6.  

Podívej se na video a přiřaď ke slovům a–f jejich funkce 1–6.  

 

a. The muscles  

Svaly 

b. The heart  

Srdce 

c. The lungs 

Plíce 

d. The tongue 

Jazyk 

e. The brain  

Mozek 

f. The bones  

Kosti 

 

 

1. …helps you eat. 

ti pomáhá jíst. 

2. …are very important for moving the bones. 

jsou velmi důležité pro to, aby se kosti hýbaly. 

3. …form the skeleton. 

tvoří kostru. 

4. …pumps the blood around the body. 

pumpuje krev. 

5. …get oxygen in the blood. 

dostávají kyslík do krve.  

6. …helps you see, listen, smell, taste, touch. 

pomáhají vidět, slyšest, čichat, chutnat, 

hmatat. 

  

2. Match the pictures I–IV with the information a–d and 1–4  

Přiřaď obrázky I–IV k informacím a–d a 1–4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. SKULL / LEBKA  b. HAND / RUKA  d. SKELETON / KOSTRA  a. SPINE / PÁTEŘ 

4) 22 3) 27  1) 206 2) 33 
 

 

I. c) – 4) II.  b) – 3) III.  d) – 1) IV.  a) – 2) 
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3. Read the sentences and tick () true or false. 

Přečti si věty a označ (), zda je věta pravdivá [TRUE] či nepravdivá [FALSE].  
 

 TRUE FALSE 

There are 650 muscles in the body.  
V lidském těle je 650 svalů.    
There are 106 bones in the skeleton.  
V lidské kostře se nachází 106 kostí.    
The brain is in the skull. 
Mozek se nachází v lebce.   
The tongue pumps the blood through the body. 
Jazyk pumpuje krev po celém těle.   
We need the brain to see, to listen, to smell, to eat, to taste 
and to touch.  
Potřebujeme mozek, abychom viděli, slyšeli, čichali, jedli, 
chutnali a hmatali.  

  

 

4. Complete the sentences with the missing words.  

Doplň do vět chybějící slova. 

1. There are 206 bones in the SKELETON: 33 in the SPINE, 22 in the skull and 27 in the HAND. 

V lidské kostře je 206 kostí: 33 v páteři, 22 v lebce a 27 v ruce. 

2. There are 650 MUSCLES in the body. They connect the BONES to make the joints. 

V lidském těle se nachází 650 svalů. Svaly spojují kosti a tvoří klouby. 

3. The heart pumps the BLOOD through the body. In the LUNGS it gets oxygen. 

Srdce pumpuje krev po celém těle. V plicích dostává kyslík. 

4. The BRAIN is in the skull. We need it to SEE, to listen, to SMELL, to taste and to TOUCH. 

Mozek je v lebce. Potřebujeme mozek, abychom viděli, slyšeli, čichali, chutnali, hmatali. 

 

5. Describe the function of each sense in English.  

Popiš anglicky vyobrazené smysly. 
 
 

     

TO SEE / vidět 
TO TOUCH / hmatat 

TO HEAR / slyšet 

TO TASTE / chutnat 

TO SMELL / čichat 


