
Přírodověda SPCH1. – 5. tř. 15.-19.3. 

Trávicí soustava 

 Trávicí soustava se skládá z orgánů, které se podílejí na příjmu, zpracování a 

vylučování potravy. 

 Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení. 

 Trávicí soustava je dlouhá téměř 8 metrů a skládá se z mnoha částí 

 Dutina ústní je počátkem trávicí soustavy člověka a  skládá se ze zubů, jazyka a 

slinných žláz 

 Zuby se rozdělují na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky, děti mají 20 mléčných 

zubů, dospělí 32- jsou druhé, stálé 

 

 

 

 

 

Lidský zub – stolička 

A - korunka 

B – kořen 

 

1.- zubní sklovina 

2.- zubovina 

3.- zubní dřeň 

4.- dáseň 

5.- zubní cement 

6.- čelistní kost 

7.- céva 

8.- nerv 

 V dutině ústní potravu pomocí jazyka rozžvýkáme 

 Rozmělněná potrava se zde mísí se slinami a po spolknutí prochází hltanem a jícnem 

do žaludku 

 V žaludku se promíchá s žaludečními šťávami a dále se rozmělní na kašovitou hmotu 

 Ze žaludku jde částečně rozložená strava do tenkého střeva, kde se dále zpracovává 

 Za pomoci látek, které vylučují játra a slinivka, se z potravy uvolňují živiny 

 Ty se stěnami tenkého střeva dostávají do krve 

 Nestrávené zbytky potravy putují dále do tlustého střeva 

 Zde se z nich vytváří stolice, která odchází z těla konečníkem 

Trávicí soustavu tvoří:  
Dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střeva, konečník 



 

 

 

Doplň věty: 

Dutina ústní se skládá_____________    _____________ _______________________________ 

Z jícnu putuje potrava do ___________________ 

Čím je naplněn žaludek________________________________ 

Co se dostává stěnami tenkého střeva do krve________________ 

Co odchází z těla konečníkem_____________________ 

 

 

 

 

 



 

Jak pečujeme o svou trávicí soustavu? 

 

 Čistíme si pravidelně zuby a udržujeme svůj chrup zdravý. 

 Jíme pomalu a v ústech potravu dobře rozmělníme. 

 Dbáme na zdravou stravu a dostatek vlákniny. 

 Jíme hodně ovoce a zeleniny a kysané mléčné výrobky. 

 Nezapomínáme na zdravý tělesný pohyb, který napomáhá trávení. 

 Hodně pijeme neslazené nápoje. 

 Dbáme na pravidelné vyprazdňování. 

 

Vyvážená strava obsahuje všechny složky potravy 

 

 bílkoviny, vitamíny, minerální látky v menší míře tuky a cukry 

 Dostatečné množství vody 

 Hodně ovoce a zeleniny-zdroj vitamínů 

 Vlákninu-v celozrnném pečivu a v ovoci a zelenině 

 

 

Vypiš potraviny, ve kterých jsou obsaženy  

bílkoviny _______________________________________________ 

tuky __________________________________________________ 

vitamíny _______________________________________________ 

vláknina ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doplň popisky k trávicí soustavě! 

                            

 

 

 

 

 



 


