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Pracovní list obsahuje šest cvičení, která nám pomohou lépe poznat zažívací 

systém. V prvním cvičení má žák za úkol rozdělit správně hada tak, aby našel 

všechny části zažívacího traktu. Tyto výrazy poté seřadí chronologicky počínaje ústy 

a přiřadí je k obrázku. Ve třetím cvičení žák spojí české a anglické výrazy. Čtvrté 

cvičení je klasická křížovka, kdy v tajence vyjde latinský název pro žaludek. V pátém 

cvičení žák jednoduše doplní, který výraz do křížovky nepatří, neboť je z jiného 

systému v těle. Zde se nabízí doplňující otázka, do jakého systému daný orgán patří. 

V posledním cvičení si žák vybere sedm klíčových slov, které si zapamatuje. Tuto 

klíčovou slovní zásobu dále využije při plnění komplexnějších úloh v další lekci viz 

pracovní list Digestive system II (PL_Erasmus+_10). 
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THE DIGESTIVE SYSTEM I 

1) Cut the snake to find parts of the digestive system. 

SALIVAOESOPHAGUSANUSPROCESSLARGEINTESTINESTOMACHDIGESTIVEMO

UTHSALIVARYGLANDSWATERJUICESMALLINTESTINEFOODLIVER. 

 

2) Put the words to the correct order. Let´s start with mouth. Use the words 

from the snake to label the organs in the picture. 
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3) Match the correct words.

Játra   

Ústa   

Jícen    

Žaludek  

Tenké střevo 

Tlusté střevo

Konečník  

4) Complete the crossword. The 

important part of the digestive system.

a) JÁTRA 

b) JÍCEN 

c) SLINIVKA 

d) ÚSTA 

e) SLINNÉ ŽLÁZY 

f) SLEPÉ STŘEVO 

5) Which of the words from the crossword isn´t part of the digestive system? 

realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Match the correct words. 

    Anus 

     Small intestine

    Stomach 

    Mouth 

Tenké střevo     Large intestine

Tlusté střevo    Liver 

    Oesophagus 

) Complete the crossword. The solution is a Latin word describing the most 

important part of the digestive system. 

g) ŠŤÁVA 

h) DVANÁCTNÍK 

i) TENKÉ STŘEVO 

j) DĚLOHA 

k) ŽALUDEK 

) Which of the words from the crossword isn´t part of the digestive system? 

mu Erasmus+ Evropské unie. 

Small intestine 

Large intestine 

 

is a Latin word describing the most 

) Which of the words from the crossword isn´t part of the digestive system?  
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6) Choose 8 key words from the digestive system to remember.  

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

 

Compare your list with your neighbour. Have you chosen the same words? 

Keep the list or stick it to your exercise book. You will need it in next lesson!!! 
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Návrh možného řešení 

3) 

Játra    Liver 

Ústa   Mouth 

Jícen   Oesophagus 

Žaludek  Stomach 

Tenké střevo  Small intestine 

Tlusté střevo  Large intestine 

Konečník  Anus 

4) 

a) liver 

b) oesophagus 

c) pankreas 

d) ústa 

e) solivary glanc 

f) apendix 

g) juice 

h) duodenum 

i) small intestine 

j) uterus 

k) žaludek 

Tajenka: VENTRICULUS – latinsky žaludek 

5)  

Děloha - uterus, it´s the part of the reproductive system. 
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Reference 1: http://www.mayoclinic.org/digestive-system/sls-20076373  
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