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ANOTACE
Materiál

Trávicí soustava

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Člověk a jeho zdraví

Anotace

Materiál slouží k vyvození učiva o orgánech, orgánových (vnitřních) soustavách  člověka. Prezentace je na 
klikání, aby dávala učiteli prostor jednotlivé body více rozvinout. Prezentace je určena pro jednu vyučovací 
hodinu. Slouží také jako zápis do sešitu. 

Žákům se prezentace líbila. Díky odkazům na internet  na francouzský seriál Byl jednou jeden život si lépe 
zapamatovali proces trávení a nové učivo. 

Očekávaný výstup

Žák: - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav 

a podpoře vlastního zdravého způsobu života

Druh učebního materiálu:

Prezentace

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň 5. třída 



TRÁVICÍ SOUSTAVA

• umožňuje příjem a zpracování potravy

http://www.youtube.com/watch?v=U144eib3MAY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=U144eib3MAY&feature=relmfu


ČÁSTI TRÁVICÍ SOUSTAVY

dutina ústní

hltan

jícen

žaludek

tenké střevo

tlusté střevo

konečník

trávení pomáhají: cesta potravy:

http://www.youtube.com/watch?v=0-T6FW5uo1I
http://www.youtube.com/watch?v=G2oPNdbBgzo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=G2oPNdbBgzo&feature=relmfu


CESTA POTRAVY

• Potrava se v ústech pomocí ________ a __________  
rozžvýká a promísí se slinami. Po polknutí prochází 
_________ a _______ až doputuje do __________.  
Ten potravu dále rozmělní na kašovitou hmotu  a 
posunuje do ______________, kde se dále 
zpracovává. Za pomocí látek, které vylučují játra a 
slinivka břišní, se z potravy uvolňují _________ . Ty 
se přes jeho stěny dostávají do krve.  Nestrávené 
zbytky potravy se zahustí v _____________ a 
odcházejí z těla ven _____________ v podobě 
stolice.

zubů jazyka

hltanem jícnem žaludku

tenkého střeva

tlustém střevě

živiny

konečníkem



METODICKÉ POZNÁMKY

• 3. snímek: Potravu používá náš organizmus jako stavební materiál a také jako zdroj energie. V 
potravě, kterou přijímáme, je mnoho potřebných, ale i nepotřebných látek. Orgány trávicí soustavy 
umožňují příjem potravy a její zpracování. Živiny potřebné pro zdravý růst jsou z potravy uvolněny, 
vstřebány a dále rozvedeny krví do celého těla. Nestrávené zbytky potravy spolu s nepotřebnými 
látkami odcházejí z těla ven.  Napíšeme nadpis a část zápisu. Po kliknutí na obrázek se spustí odkaz 
na internet 1. část Trávení – Byl jednou jeden život.

• 4. snímek: Nalepíme obrázek a postupně ho popisujeme. Části trávicí soustavy  (cesta potravy): 
dutina ústní, hltan, jícen, žaludek (po kliknutí na slovo žaludek se spustí odkaz na internet 2. část 
Trávení – Byl jednou jeden život), tenké střevo, tlusté střevo, slepé střevo, konečník. Trávení 
pomáhají: slinné žlázy, játra, žlučník a slinivka břišní (dokončíme popis obrázku a po kliknutí na 
slova tlusté střevo se spustí odkaz na internet 3. část Trávení – Byl jednou jeden život).

• 5. snímek: Na konci hodiny, po zhlédnutí filmu, si zopakujeme probrané učivo. Žáci si nalepí 
připravený text do sešitu a doplní vhodná slova. Potom uděláme společnou kontrolu na interaktivní 
tabuli.
Cesta potravy:
V dutině ústní potravu s pomocí zubů a jazyka rozžvýkáme. Rozmělněná potrava se zde smísí se 
slinami a po spolknutí prochází hltanem a jícnem do žaludku. V žaludku se promíchá se žaludečními 
šťávami a dále rozmělní na kašovitou hmotu. Z žaludku se potrava posunuje 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. Tou jsou rozváděny do celého těla. Nestrávené zbytky 
putují dále do tlustého střeva. Zde se z nich vytváří stolice, která odchází z těla konečníkem.
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