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Učebnice str.34 – 37 přečíst  

Trávící soustava 

Zápis do sešitu + doplň prázdná místa popiš obrázky: 

Funkce trávící soustavy: 

• Trávení potravy 

• Vstřebávání živin 

Stavba trávící soustavy:  

1) Ústní dutina 

2) ____________ 

3) ____________ 

4) ____________ 

5) ____________ 

6) ____________ 

7) Konečník 

  

Můžeme ji rozdělit na 2 části:      1) DUTINA ÚSTNÍ – HLTAN – JÍCEN 

                                               2) ŽALUDEK – TENKÉ STŘEVO – JÁTRA – ŽLUČNÍK - TLUSTÉ STŘEVO 

1) Část - Dutina ústní: 
- Zpracovává potravu a zajišťuje příjem živin pro organismus 
- 1) Rozžvýkání potravy pomocí zubů 
- 2) Zvlhčení potravy pomocí slin 

 

Zuby: (popiš druhy zubů dle tvaru)  

Stavba: 

- korunka – to co vidíme, zbytek je ukryt v dásni.  

                -  je pokrytá sklovinou, nejtvrdší látkou v těle.  
- krček  
- kořen 

 

Vývoj lidského chrupu: 

 
- Dětský chrup obsahuje ______ zubů. 
- Úplný chrup obsahuje ______ zubů. 
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Sliny - vytváří se ve slinných žlázách – usnadňují potravě přechod do žaludku 

Slinné žlázy: 1) ___________ , 2)_____________, 3)________________ 

Z dutiny ústní potrava postupuje přes HLTAN do JÍCNU A ŽALUDKU.  

 

2) Část - Žaludek: 
 

• zásobník pro přijatou potravu (promíchání – vznik kašovité hmoty)  

• vylučování žaludeční šťávy (obsahuje trávicí enzymy) 

Tenké střevo: 

- probíhá v něm rozhodující část trávení a vstřebávání živin.  
- Je dlouhé 3-5 metrů  

- Uvnitř jsou výběžky – klky – usnadňují vstřebávání živin. 

- Dva vývody: 1) z jater se vylučuje žluč (důležitá pro trávení ________) 

                       2) ze slinivky břišní (produkuje trávící ___________) 

Játra: 

- Největší orgán lidského těla 

- Zpracovávají, přeměňují živiny z trávení 

- Odstraňují škodlivé látky z těla 

Tlusté střevo:  

- Vstřebává se v něm __________ 

- V tlustém střevě se obsah zahušťuje a rozkládá působením bakterií.  

- Působením bakterií se obsah tlustého střeva mění ve stolici – ta je vyloučena konečníkem. 

 

 

 

 


