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Příloha č. 9 

Žvýkačka ve škole? To snad ne! Nebo snad ano? 

Shrnutí 
Během řešení úlohy mohou žáci nebo studenti poznat způsob zpracování potravy v ústní dutině. 

Výchozím bodem je jednoduchý experiment, při němž žáci sledují změny chuti konzumovaných 

potravin a změny pH v ústní dutině. Na základě toho mohou odvodit lokalizaci různých fází 

zpracování potravy v jednotlivých částech trávicího systému. Současně úloha přispívá k získání 

kompetencí v oblasti kritického myšlení prostřednictvím ověřování reklamního tvrzení o vyrovnávání 

pH v ústní dutině vlivem žvýkání žvýkaček. Jedná se o modifikaci soutěžní úlohy z Biologické 

olympiády (viz. Kolektiv, 1997) tak, aby odpovídala principům řízené formy BOV. 

Cílová skupina 
základní škola, střední škola, 20 – 30 žáků 

Časová náro čnost 
60 – 90 minut, možnost samostatné (domácí) práce 

Prostorové požadavky 
realizace úlohy nevyžaduje speciální prostor, je proveditelná v běžné třídě 

Klíčové otázky 
1. Které složky potravy jsou štěpeny v ústní dutině? 

2. Mění se během zpracování potravy pH v ústní dutině? 

3. Do jaké míry jsou pravdivá reklamní tvrzení a do jaké míry jde o obratnou manipulaci 

s vybranými informacemi? 

Získané dovednosti a znalosti 
Žáci si uvědomí, že v různých úsecích trávicí trubice jsou štěpeny a zpracovávány různé složky 

potravy. 

Žáci zjistí, že během zpracování potravy v ústech dochází ke změnám, které jsou registrovatelné 

chutí. 

Žáci ověří průběh acidobázických reakcí souvisejících se zpracováním potravy v ústech a porovnají své 

výsledky s reklamním tvrzením. 

Návaznost na RVP 
• Biologie člověka (gymnázium): 
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� využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v 

lidském těle 

• Biologické a ekologické vzdělávání v rámci odborného vzdělávání: 
� popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav; 
� vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu 

• Biologie člověka (základní škola) 
� určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy 
• Průřezové téma – Mediální výchova 
� rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení 

Materiál 
Vzorky pěti druhů potravy – malé kousky pro jednotlivé žáky (mrkev, rohlík, chléb, jablko, sýr, 1 

žvýkačka (bez cukru) 

indikátorové papírky s jemným odstupňováním v oblasti kolem neutrálního pH (6 – 8) 

Tácky, misky nebo jiné nádobky pro uložení potravin, čistá mikroskopická podložní skla (nejlépe 

umytá např. v myčce nádobí), papírové ubrousky, nádoba s mycím roztokem na shromažďování 

použitých sklíček. 

Podrobné pokyny 
1. Úloha zahrnuje dva experimenty. První je zaměřen na důkaz štěpení sacharidů v ústní dutině, 

druhý ihned následuje a je zaměřen na změny pH v ústech během a po zpracování potravy. Ve 

druhém experimentu je navíc zařazeno ověření tvrzení z reklamních kampaní o vlivu žvýkání 

žvýkaček bez cukru na změnu pH v ústní dutině během jejich použití. 

2. Úloha se zabývá fyziologií trávení. Je proto vhodné, aby žáci již na příslušné úrovni znali 

anatomickou stavbu trávicí soustavy člověka. Dále je nezbytná alespoň orientační představa o 

způsobu vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti prostředí pomocí hodnoty pH. V úloze je 

demonstrováno působení trávicích enzymů – v tomto případě amylázy ptyalinu, který štěpí 

škroby na jednodušší cukry, jejichž přítomnost je registrována chuťovými receptory. Následné 

provedení obou experimentů je velmi jednoduché. 

3. K motivaci, úvodnímu rozhovoru nebo výkladu lze využít přímo následující text soutěžní úlohy 

tak, jak byl autory soutěžních úloh připraven pro soutěžící v krajském kole 31. ročníku BiO kat. A. 

(viz Kolektiv, 1997): 

„Potrava, kterou přijímáme má různé chemické složení a vlastnosti. Většinou jsou to části těl rostlin a 

živočichů, které obsahují převážně organické látky, v menším množství i nezbytné minerálie a stopové 

prvky. Tyto látky je náš organismus schopen využívat díky komplexnímu procesu, který nazýváme 

trávení. 
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První fáze trávení probíhá již v ústní dutině. Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, ústní dutina 

zabezpečuje řadu důležitých a specializovaných funkcí. Je k tomu také náležitě vybavena. Následující 

úkoly vám umožní zamyslet se nad některými procesy trávení.“ 

4. Podle hloubky probírané látky (závisí na typu, zaměření a stupni školy, atd.) zopakujeme 

anatomickou stavbu trávicí soustavy. Můžeme vyjít jak ze znalostí anatomie trávicí soustavy nebo 

naopak odvozovat stavbu trávicí soustavy z její funkce, tedy dodávat organismu nezbytné látky 

obsažené v potravě, a postupně se žáky „skládat“ model trávicího systému z částí s odpovídající 

funkcí. (Pozn.: znalost anatomické stavby lidského trávicího ústrojí, respektive orgánové složení a 

uspořádání, nemusí být zcela samozřejmá). 

5. Pro pochopení funkce celé trávicí soustavy je možné věnovat pozornost jednotlivým orgánům 

tvořícím celý systém včetně stavby ústní dutiny, resp. modelových ústních ústrojí živočichů 

s různou potravní strategií. Vzhledem k možnosti srovnání jednotlivých typů trávicích soustav 

živočichů můžeme pozornost obrátit na stavbu a funkci jednotlivých orgánů včetně ústní dutiny a 

sledovat korelaci stavby orgánů s jejich funkcí. Ústní dutina je vhodný modelový příklad adaptace 

pro zpracování různých typů potravy (podobně jako například žaludek nebo střevo). Lze 

předpokládat, že žáci budou uvádět jako hlavní funkci rozmělňování potravy, případně 

promíchávání soust se slinami. 

6. V této fázi je možné obrátit pozornost na chemické zpracování potravy a položit otázku, zda 

probíhá kromě žaludku a střev také v ústní dutině. Zjistěte, zda žáci tuto funkci znají nebo 

předpokládají. Nezávisle na tom, zda již v předcházející školní docházce tuto informaci obdrželi, 

pokuste se vést žáky k tomu, aby stanovili vhodnou, jednoduchou a bezpečnou metodiku, jak 

tuto možnost potvrdit nebo ověřit. 

7. Pro stanovení metodiky je možné s úspěchem využít zadání již zmíněné soutěžní úlohy z BiO 

(Kolektiv, 1997), která je pro regulérní podmínky soutěže detailně zpracována včetně vhodné 

metodiky. Metodiku se pokusíme se žáky odvodit, přičemž je zadání soutěžní úlohy dobrým 

vodítkem pro směřování diskuse. Metodiku pochopitelně musíme stanovit s ohledem na 

hygienická pravidla. 

8. V řadě případů je vhodné žákům poskytnout text zadání úlohy, aby měli po ruce vodítko. 

Pochopitelně respektujeme metodiku, na které jsme se se žáky dohodli. Nicméně k dispozici je 

autorský text z BiO na přiloženém pracovním listu (převzatý z Kolektiv, 1997). 

9. Důležité je, aby si žáci přečetli (sami nebo s učitelem) nejprve celé zadání. Oba experimenty jsou 

propojené a provádí se současně. Pro požadovaný efekt úloh je nezbytná spolupráce žáků ve 

dvojicích a tím zajištění kontrolního vzorku pro ověření pravdivosti reklamního tvrzení. 

Bezpečnost a hygiena: 

Vzhledem k tomu, že potraviny, které v experimentu používáme mohou vyvolávat alergické reakce 
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(např. lepek), je nezbytné ověřit, zda žáci netrpí alergií na některou složku potravy. 

Pracujeme s biologickým materiálem a je proto nezbytné dodržovat co nejpečlivěji hygienu práce. 

Podložní skla musí být čistá, nejlépe umytá v myčce nádobí. Použitá podložní skla ihned po pokusu 

umýváme nebo je žáci vhazují do připravené nádoby s mycím roztokem. Indikátorové papírky 

likvidujeme jako běžný odpad 

 

Možné modifikace úlohy: 
Úloha je velmi vhodná pro samostatnou práci doma. Ve škole pak můžeme pracovat s výsledky a 

vyvodit závěry. Tím odpadají problémy např. s dodržováním hygieny při práci celé třídy. Dalším 

efektem je, že lze experiment takto provést aniž by byla omezena standardní výuka. 

V závislosti na typu školy je možné navázat na úlohu tak, že přejdeme k funkcím dalších částí trávicího 

systému nebo můžeme srovnávat adaptace trávicích systémů různých taxonů v závislosti na složení a 

způsobu získávání potravy. 

Paralelně můžeme provést jednoduchý experiment demonstrující rozklad škrobu v hlízách brambor 

vlivem nízkých teplot. Tím se může úloha posunout spíše směrem k vlastnostem organických 

sloučenin. 

Použitá literatura 
Kolektiv 1997: Biologická olympiáda 1996 - 1997. 31. ročník. Zadání soutěžních úkolů kategorie 

A. IDM MŠMT, Praha, 18 s. 
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Pracovní list 

Přečtěte si nejprve zadání obou úloh!!! Obě je nutné dělat současně. 

Úloha č. 1 

Před sebou máte několik kousků potravy. Ochutnejte vždy malý kousek – vložte jej do úst, důkladně 

rozmělněte a ponechte ještě nějakou dobu v ústní dutině. 

Sledujte, které potraviny změnily svou chuť. Charakterizujte změnu chuti pomocí tabulky. 

Tabulka k úloze 1: 

potrava změna chuti ANO/NE jak se chuť změnila? 

   

   

   

   

   

 

Uveďte, jakým procesem je způsobena změna chuti některých potravin, které jste požili? 

 

 

 

Který enzym je za tuto změnu odpovědný? Pokuste se informaci získat v literatuře nebo vyhledáním 

na internetu. 
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Úloha č. 2 

Sledujte, jakým způsobem mění požívání potravy pH vaší ústní dutiny. Změřte pH před jídlem a 

bezprostředně po zkonzumování všech kousků. 

Pro další část pokusu utvořte dvojice – jeden si vezme žvýkačku a bude sledovat, zda bude mít 

žvýkání vliv na pH ústní dutiny tak, jak se to uvádí v TV reklamách. Druhý, kontrolní, jedinec bude 

měřit pH ve stejných časových intervalech, ale nebude žvýkat žvýkačku. 

Zaznamenejte pH ústní dutiny před pozřením potravin, bezprostředně po zkonzumování všech 

kousků, dále o 5 a 10 minut později a pak každých 30 minut, nejméně však třikrát. Výsledky 

zaznamenejte a graficky vyhodnoťte. 

Měření pH: na čisté mikroskopické podložní sklíčko naneste malé množství vlastních slin. Indikační 

papírek položte na sklíčko a přitiskněte. Změnu zabarvení a tím i hodnotu pH vyhodnocujte po 

nasáknutí dostatečné části papírku. Po vyhodnocení sklíčko umyjte nebo vhoďte do připravené 

nádoby. 

Tabulka k úloze 2: 

po 
 před 

ihned 5 min 10 min 30 min 60 min 90 min 

pH se 

žvýkačkou 
       

pH bez 

žvýkačky 
       

 

Shrňte výsledky všech dvojic a vypočtený aritmetický průměr zapište do druhé tabulky 

po průměr 

výsledků 

všech dvojic 

před 
ihned 5 min 10 min 30 min 60 min 90 min 

pH se 

žvýkačkou 
       

pH bez 

žvýkačky 
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Zaneste zjištěné vlastní a průměrné hodnoty do grafu. Zvolte vhodnou grafiku pro zaznamenání obou 

měření (bez žvýkaček i se žvýkačkami). 
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Na závěr se zamyslete nad následujícími otázkami: 

 

S jakým smyslem je vnímání chuti bezprostředně svázáno? 

Vyskytuje se vnímání chuti i u jiných organismů? 

Jak chutnají přemrzlé brambory a proč? 

Vzhledem k rozdílným procesům probíhajícím v trávicí soustavě se liší i pH v jejích jednotlivých 

částech. Uveďte, kde dochází k výrazným změnám pH a pokuste se zjistit v literatuře jeho hodnotu. 

 

 


