
8.B a 8.C (ST 13.5.) 

     Všechny zdravím. Dnes opakování a nová látka „smysly“. 

1) pochvala 

     Velice chválím z 8.B Nikolu P. a z 8.C Libora a Dana B., kteří mi poslali poznámky na živiny, které si sami 

udělali. 

2) opakování na trávicí soustavu a živiny 

     Odpovědi na trávicí soustavu hledat v poznámkách, které jsem vám dodala, odpovědi na živiny hledat 

v učebnici. Poslat do pondělí 18.5. (všichni!!!) 

3) nová látka „SMYSLY“ – SU str.98-99 (8.B), NU str.96-97 (8.C) 

     Správně by měla následovat nervová soustava, ale ta je poměrně těžká pro tento způsob „výuky“. Takže 

tu vám dodám až ke konci roku, aby ti pečlivější měli celého člověka pohromadě, ale „zkoušet“ se nebude. 

Smyslů máme pět, to každý ví. Tři se proberou velice stručně a podrobnější bude sluch a zrak, protože tam 

se probírá stavba ucha a oka. Čich, chuť a hmat si přečtěte v učebnici a do sešitu si napište či nalepte tyto 

krátké poznámky. Kdo má pocit, že by si měl u mě trošku polepšit, tak udělá toto: poznámky přepíše, 

nakreslí obrázek (až bude poznámky číst, tak pochopí jaký) a napíše mi něco málo o páté chuti. Mějte se.   

 

SMYSLY 

1) čich  

     - umožňuje vnímat chemické látky rozpuštěné ve vzduchu  

     - čichové buňky jsou v horní části dutiny nosní (podívat se na obr. v učebnici) 

2) chuť  

     - umožňuje vnímat chemické látky rozpuštěné ve slinách  

     - chuťové buňky tvoří chuťové pohárky (viz obr. v učebnici, ve škole bychom ho kreslili), kterých máme  

       nejvíce na jazyku, jejich počet může být velmi rozdílný (500 – 10 000) 

     - 4 základní chutě: sladká, slaná, hořká, kyselá, podle nových výzkumů jsou i další chutě, např. dnes už se   

       často uvádí, že máme 5 chutí (pátá se nazývá umami – kdo chce, něco si o ní zjistí) 

- čich a chuť spolu úzce souvisí (když máme ucpaný nos a hůře cítíme, tak i chuť je horší), ovlivňují činnost  

   slinných a trávicích žláz, varují nás před škodlivými látkami v ovzduší, potravě 

3) hmat  

     - umožňuje vnímat podněty z vnějšího prostředí – tlak, chlad, teplo, bolest 

     - nejvíce hmatových receptorů je v kůži 


