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Milí páťáci! 

 

Když jsme opakovali společné znaky živých organizmů, říkali jsme si, že sem 

patří také přijímání potravy. Proč vlastně přijímáme potravu? Protože 

potřebujeme živiny, aby náš organizmus správně fungoval. Potrava slouží 

jako stavební materiál i jako zdroj energie.  Příjem a zpracování potravy 

probíhá v orgánech soustavy trávicí. A právě této soustavě se budete věnovat 

tento týden. 

 

1. Uč. str. 60 – pozorně si přečti povídání o trávicí soustavě, pomocí obrázku si 

ukazuj, jakou cestou v těle potrava prochází 

 

Je potřeba si uvědomit, že člověk v potravním řetězci patří mezi všežravce. Ke 

své výživě potřebujeme potravu rostlinného i živočišného původu. Strava by 

tedy měla být pestrá, bohatá na zeleninu a ovoce. Ty jsou zdrojem vitamínů.  

Zdravé je jíst častěji, ale v menších porcích. Nezdravé je hladovět!  Pokud 

budete mít pestrou stravu, rozumné porce a dostatek pohybu, nemusíte se 

obávat obezity. Také je důležité dbát na hygienu – před každým jídlem si umyjte 

ruce, předejdete tak mnoha nemocem. 

 

2. Uč. str. 61 – prohlédni si potravinovou pyramidu. Ta nám ukazuje 

doporučenou skladbu potravy. Přečti si povídání o zdravé výživě. 

 

Poslední kapitolkou tohoto tématu je péče o chrup. Zuby jsou velmi důležitou 

součástí trávicí soustavy, protože nám potravu rozmělní. A dobře ji zpracují 

jenom zuby zdravé. Proto o ně musíme dobře pečovat. 

 

3. Uč. str. 61 – přečti si povídání Pečujeme o své zuby a prohlédni si obrázek, 

který ukazuje, z jakých částí se zub skládá 



4. Prohlédni si prezentace – jsou v dalších přílohách. První je o trávicí soustavě, 

druhá o zubech. 

 

5. Opiš si zápis z rámečku do sešitu. Můžeš si jej také vytisknout a nalepit i 

s vloženými obrázky. 

 

 
TRÁVICÍ SOUSTAVA 
 
- umožňuje zpracování potravy. 
Živiny uvolněné z potravy jsou vstřebávány do krve v tenkém střevě a jsou 
rozvedeny do celého těla. Nestrávené zbytky potravy spolu s nepotřebnými 
látkami jsou odvedeny do tlustého střeva a konečníkem ven. 
Trávicí soustavu tvoří: 
 
- dutina ústní 
- hltan 
- jícen 
- žaludek 
- tenké střevo 
- tlusté střevo 
- konečník 
 
ZDRAVÁ VÝŽIVA 
 
Strava by měla obsahovat bílkoviny, vitamíny, minerální látky, v menším 
množství také cukry a tuky. Měla by být rostlinného i živočišného původu. 
Tělu musíme dodávat dostatečné množství tekutin. 
 
PEČUJEME O SVÉ ZUBY 
 
Zuby slouží k rozžvýkání potravy. Děti mají 20 mléčných zubů. Dospělí mají 32 
stálých zubů. Zuby si musíme čistit nejméně dvakrát denně, musíme chodit 
na pravidelné prohlídky k zubnímu lékaři. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


