
ÚVOD K PRÁCI 8. ročník (11. – 13.3. 2020) 

Dobrý den, milí žáci, 

posílám Vám práci na přírodopis, kromě učiva i referát. 

Referát, tak jak jste již od 6. třídy zvyklí tj. úvodní strana, psaný text v ruce 45 řádků, obrázek 

a použité 2 zdroje. 

Pokud si nejste jisti, napište. Já Vám poradím. 

ZDE JSOU POKYNY K JEJICH VYPRACOVÁNÍ: 

1) budeme pokračovat v Trávicí soustavě 

- přečíst si v učebnici celou Trávicí soustavu str. 37 – 43 

- nakreslit si obrázky str. 39, obr. 52 trávicí soustava + játra (hnědý pruh) 

- ti z vás, kdo pracoval na LP si dopíše tento zápis: 

ŽALUDEK 

 svalový vak uložený v levé polovině dutiny břišní (objem: asi 2 l) 

 funkce: shromažďuje potravu, promíchá ji a dochází zde částečně ke trávení (trávenina) 

 ve stěnách žaludku jsou žaludeční žlázky, které vylučují žaludeční šťávy  

 ty obsahují:  

1. vodu 

2. kyselinu chlorovodíkovou – HCL (způsobuje kyselé prostředí v žaludku) – rozkládá potravu 

3. enzym pepsin - štěpí bílkoviny 

4. hlen mucin - chrání stěnu žaludku před poleptáním 

 zvracení je obranná reakce  - pomáhá tělu odstranit škodlivé látky, které se dostaly do 

žaludku (např. ve zkažené potravě) 

 

TENKÉ STŘEVO 

 trubice dlouhá 3 – 5 m, složeno v kličky 

 části: 

1. dvanáctník  

- první díl TS 

- ústí do něj vývod slinivky břišní (trávicí šťávy) a žlučovod, kterým sem přitéká žluč   

  z jater 

2. lačník  

3. kyčelník – navazuje na tlusté střevo 

 na povrchu jsou výběžky = klky = zvětšují povrch 

 střevní šťávy, které obsahují štěpící enzymy – rozklad bílkovin, tuků a cukrů 

 

JÁTRA 

 největší žláza v lidském těle - pro život nezbytný orgán, mají 2 laloky 

 funkce: 

1. tvorba žluči - žluč se tvoří v játrech, shromažďuje se ve žlučníku a žlučovodem přitéká do 

dvanáctníku 

2. odvádějí a zneškodňují odpadní a škodlivé látky ven z těla - detoxikační funkce 



3. udržují stálé složení krve 

4. ukládají zásobní látky – glykogen 

 

ŽLUČNÍK 

 zásobárna žluči  

 obsahuje žlučové kyseliny - štěpí tuky 

 denně se vytvoří asi 1 l žluči 

 

SLINIVKA BŘIŠNÍ = PANKREAS 

 žláza s vnitřní a vnější sekrecí 

1. vnitřní - hormon inzulin - důležitý pro udržování stálé hladiny glukózy v krvi 

2. vnější sekrecí - pankreatické šťávy – rozkládají tuky, cukry a bílkoviny 

 uložena přímo pod žaludkem 

 

TLUSTÉ STŘEVO 

 1,5 m dlouhá svalová trubice 

 stavba:  

1. slepé střevo s červovitým přívěskem (appendix) - začátek tlustého střeva  často  

„slepák“ 

2. tračník: vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitá klička 

3. konečník zakončený  řitním otvorem - konec tlustého střeva  odchod stolice ven z těla 

 funkce: 

1. dokončení trávení - rozkladu přijaté potravy 

2. vstřebávání živin do krve  zahuštění obsahu  

3. kvašení a hnití nestravitelných zbytků potravy  tvorba plynů a stolice - střevní bakterie 

(Escherichia coli) 

 

2) zápis již pro všechny žáky: 

VADY A ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY 

1. průjem 

 v tlustém střevě se přestává vstřebávat voda  

 ztráta vody při průjmu může vést k dehydrataci  

 při průjmu způsobeném infekcí se doporučuje 48 hodin nejíst výrobky z mléka a vajec 

2. zácpa 

 příčina: např. vědomé zadržování stolice 

 důležitý je příjem vlákniny 

3. salmonelóza 

 příčina: nedostatečně tepelně upravená vejce (majonéza) 

 projevy: zvracení, průjem, křeče v břiše a horečka 

4. zánět slepého střeva = appendicitida 

  náhlá příhoda břišní 

 projevy: prudká bolest v pravém podbřišku 

5. infekční hepatitida 

 je virový zánět jater 

 projevy: zežloutnutí bělma očí a kůže, tmavé zbarvení moči a světlé zbarvení stolice 

 různé typy: A, B, C, E 

 žloutenka typu „A“ = nemoc špinavých rukou 

- přenáší se např. nemytýma rukama nebi infikovanou vodou 

- prevence: dodržování hygieny, očkování 



 

6. žaludeční vředy 

 příčina: stres, bakterie 

7. žlučové kameny 

 mohou ucpat ústí žlučovodu → žlučníkový záchvat (kolika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referáty – téma pro II. pol.  – 8. ročník 

Téma: 8.A 8.B 8.C 

Rakovina tlustého střeva Abrahám Hupcej Farbár 

Zánět jater – hepatitida Beneš Chmelík Kmeč 

Zánět žlučníku Buňata Kulianu Slavík 

Cirhóza jater Cicko Malý Šubrt 

Zánět slepého střeva Čermák Merhout Tišler 

Zánět žaludku Fischer Moravec Antušová 

Žaludeční vředy Herák Novák Hynešová 

Diabetes mellitus Machálek Riant Korejsová 

Crohnova choroba Šimek   

Zánět slinivky břišní Zeman Gálová Kručková 

Mentální anorexie Kvídera Hefnerová Lakatysh 

Mentální bulimie Berkyová Hlaváčová Meinlová 

Celiakie Bláhová   

Zánět ledvin Brabcová Hýblová Nedvědová 

Zánět močového měchýře Brzybohatá Jenčová Pohlodková 

Lupenka Vinklář Šulcová Adiová 

Atopický ekzém Dubská Kotnerová Nováková 

Zánět mozkových blan Čermáková Landová Richterová 

Parkinsonova nemoc Peřinová   

Alzheimerova nemoc Nováková  Řeháková 

Kapavka Engelová Karičková Spurná 

Oční vady: dalekozrakost a 

krátkozrakost 

Svobodová Jeník Štolová 

Oční vady – šedý a zelený 

zákal 

Vorlíčková  Šťovíčková 



Syfilis Vyhlasová  Visingerová 

AIDS Chlustinová  Švarcová 

 

 


