
TRÁVICÍ SOUSTAVA I. 

TS =  trávicí trubice – oddíly: ústa – hltan – jícen – žaludek – tenké střevo – tlusté střevo – řiť. 

K TS patří 2 velké trávicí žlázy – játra + slinivka břišní. 

Ústa – příjem a rozmělnění potravy 

a) zuby + jazyk + žvýkací svaly                  mechanické rozmělnění 

b) sliny – tvoří se ve slinných žlázách – největší jsou: příušní + podčelistní + podjazyková 

sliny obsahují hlen + trávicí enzym amylázu (PTYALIN) 

 

 

              ochranná funkce                                                štěpí cukry 

jazyk = svalový orgán, obsahuje chuťové b. 

řeč -  rty + zuby + jazyk 

tvorba soust – jazyk (= míchačka) + hlen (lepidlo)                 do hltanu 

rty – bohatě prokrvené – velmi citlivé, sací reflex 

zuby 

dva druhy chrupu: 

a) ………………………………………….  – počet zubů ……….. 

b) …………………………………………. – počet zubů …………. 

Druhy zubů: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Části zubu: …………………………. + …………………………….. + ……………………. 

Zde umísti nákres – stavba zubu (uč. str. 78). Nezapomeň na popis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLTAN – k polykání potravy (polykací + dávicí reflex) 

JÍCEN  = svalová trubice, přivádí potravu do žaludku 

 



 

Ahoj děcka, 

sešity mějte v pořádku – všechny zápisy, nákresy atd. Vše zkontroluji – buď v červnu nebo v září. Proto 

si sešity schovejte – učebnice dříve nebo později předáte mladším spolužákům a váš sešit vám bude 

důležitou oporou – učivo totiž budeme po návratu do školy opakovat, abychom mohli plynule 

navázat. 

K učivu o trávicí soustavě se párkrát vrátíme v online hodině M. Chci vám alespoň stručně objasnit 

některé pojmy vyskytující se v zápisu a přiblížit vám jejich význam – v učebnici spousta věcí není a na 

netu je to zase příliš podrobné.  

Trávicí ústrojí nám zabere víc hodin, protože je rozsáhlé. Časem vám přidám i nějaké video - ale to vy 

si dokážete nají i sami      . No a zakončeno to bude testem, tak na to sem tam i mrkněte. 

J.T. 


