
8. ročník – PRÁCE: 23.3. – 27.3. 2020 

Dobrý den, milí žáci. 

Během tohoto týdnu jsem od Vás obdržela několik dotazů týkající se doby zpracování referátu. 

Referát stačí vypracovat do konce dubna. Odevzdat mi stačí ve škole. Nezapomeňte pracovat dle 

instrukcí. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, obraťte se na mě prostřednictvím emailu: 

jvildova@zsbrezenecka.cz 

V minulém 1,5 týdnu jste dostali za úkol: přečíst si v učebnici kapitolu TRÁVICÍ SOUSTAVA 

+ nákres obrázků 

- vše budu kontrolovat ve škole 

- každý splněný úkol ohodnotím 1 (samozřejmě nebude mít takovou váhu jako známka z testu či 

dsm), uvidíme, jak se celá nepříjemná situace bude vyvíjet 

 

PRÁCE NA DALŠÍ TÝDEN: 

1) přečíst si v učebnici str. 41 – 43 Metabolismus 

2) zápis: Metabolismus 

3) na internetových stránkách si najít obrázek Zdravý talíř a překreslit do sešitu 
https://www.margit.cz/zdravy-talir/ 

4) učebnice str. 43 – hnědá záložka: zkus si spočítat svůj index BMI 

5) na závěr: vypracuj přiložený pracovní list – Trávicí soustava 

- PL si zakládej do desek, zase ve škole ohodnotím toho, kdo si vypracoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.margit.cz/zdravy-talir/


METABOLISMUS = LÁTKOVÁ PŘEMĚNA 

 člověk energii získává z potravy  je všežravec = živí se rostlinnou i živočišnou potravou 

DŮLEŽITÉ LÁTKY PRO ŽIVOT: 

1. voda 

2. bílkoviny = proteiny 

3. tuky 

4. cukry  jednoduché cukry = sacharidy např. glukóza 

5. minerální látky (vápník, hořčík, sodík, jód …) 

6. vitamíny (A, B, C, D, E, K) 

A = barevná zelenina (mrkev) a ovoce, mléko, žloutek → dobrý zrak 

B = droždí, maso, mléčné výrobky → správná funkce nervové soustavy 

C = šípek, černý rybíz, citrusové plody → zvyšuje odolnost organismu proti nachlazení 

D = rybí tuk + tělo si ho vyrobí samo vlivem slunečního záření → důležitý pro správný růst a     

       vývoj kostí 

E = ořechy, obilné klíčky, rostlinné oleje → vliv na funkce pohlavních žláz 

K = špenát, kapusta, droždí  → důležitý pro správnou srážlivost krve 

Nakreslit si obrázek: zdravý talíř (najít na internetu) 

LÁTKOVÁ PŘEMĚNA = METABOLISMUS 

 = přeměna složitých látek na látky jednoduché s následným uvolněním energie  

 výdej energie závisí na typu a míře tělní aktivity jedince, na délce pracovního výkonu, na 

pohlaví, na velikosti těla a na věku  

 nejméně energie se spotřebuje při spánku 

 energie přijímaná v potravě a energie vydaná svalovou činností by měly být v rovnováze  

správná hmotnost 

 během dne bychom měli potravu rozdělit alespoň do 5 menších porcí, větší energetický příjem 

by měl být dopoledne 

POKUD NENÍ PŘÍJEM LÁTEK V ROVNOVÁZE, VZNIKAJÍ PORUCHY VE VÝŽIVĚ: 

1. podvýživa = rozvojové chudé země 

2. obezita = civilizované země  

 zvláště u mladých dívek = poruchy příjmu potravy 

1. mentální anorexie = záměrné odmítání potravy  vážný pokles hmotnosti 

2. mentální bulimie = střídá se přejídání a zvracení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÁVICÍ SOUSTAVA 

1. Popiš jednotlivé oddíly trávicí soustavy: 

 

                                
 

2. Doplň správně chybějící místa v textu: 

Nejtvrdší částí lidského těla je ………………. Mléčný chrup dítěte zahrnuje 

……..(počet) zubů. Slinivka břišní vylučuje hormon zvaný ……………. K tvorbě 

žluči dochází v ………….. Tenké střevo měří asi ………...metrů. Trvalý chrup 

člověka zahrnuje ……..(počet) zubů. K tvorbě močoviny dochází v ………….. 

Žaludek má objem asi……….litrů. 

 

3. Přiřaď jednotlivé činnosti TS k místům trávicí trubice, ve kterých probíhají: 

Potrava se ukládá a tráví                                                    Tlusté střevo 

Přijímání a rozmělnění potravy                                          Žaludek 

Vstřebávání živin                                                               Dutina ústní 

Vstřebávání vody, vitamínů                                               Tenké střevo 

 

4. Které 4 druhy zubů podle tvaru a funkce v dutině ústní rozlišujeme? 

a)                           b)                        c)                         d) 
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5. Popiš jednotlivé části zubu: 

 

                

6. Vyber správnou odpověď: 

1. Objevitelem podmíněných reflexů je: 

a) J. Janský                b) I.P. Pavlov                c) G. Mendel 

2. Appendix je označení pro: 

a) slinivku břišní     b) záhyb tenkého střeva   c) červovitý přívěsek slepého střeva 

3. Onemocnění dásní označujeme jako: 

a) paradontóza         b) borelióza            c) celulóza 

4. Nejrychleji dochází k trávení: 

a) cukrů                   b) tuků                     c) bílkovin 

5. Sliny obsahují enzym zvaný: 

a) pepsin                  b) lipasa                  c) amylasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:edit(227917

