
Metodický list 

 

Denná téma: Ako funguje jedlo v tele 

Názov aktivity: Trávenie škrobu v ústach 

Cieľ:  

✓ prepojiť vedomosti získané v škole s bežným životom 

✓ vzbudiť u žiakov zvedavosť a bádateľské potreby 

✓ pomôcť žiakom pochopiť proces trávenia potravy pomocou enzýmov 

✓ precvičiť si prácu s laboratórnymi pomôckami 

Vyučovací predmet: chémia, biológia 

Ročník:   siedmy – tráviaca sústava človeka (biológia) 

     deviaty – prírodné látky sacharidy (chémia) 

     siedmy – pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote (chémia) 

Pomôcky: 2 skúmavky, stojan na skúmavky, kadičku na sliny, kadičku s teplou vodou, 

kvapkadlo, Lugolov roztok, suspenziu škrobu 

Príprava: praktickú aktivitu je vhodné zaradiť po prebratí učiva o tráviacej sústave 

a tráviacich enzýmoch, kde žiaci už poznajú pojmy enzým, cukor, škrob. V deviatom ročníku je 

vhodná pri dôkazových reakciách sacharidov, alebo na rozlíšenie škrobu od iného cukru, napr. 

glukózy. Pred aktivitou ukážeme žiakom, ako sa sfarbuje škrob Lugolovým roztokom, 

použijeme prírodné zdroje škrobu, napr. kukuričný škrob alebo zemiak. Poukážeme na modré 

sfarbenie. 

Postup: 

1. Priprav si dve skúmavky, obe s 5ml suspenzie škrobu. 

2. Ústa si vypláchni malým množstvom vody a vypľuvni sliny do kadičky. Ak máš dosť slín, 

ústa nemusíš vyplachovať. 

3. Odober 5ml tvojich slín a prenes do jednej zo skúmaviek. Túto kadičku si označ 

štítkom. 

4. Obe skúmavky ponor do teplého kúpeľa ma 20 minút. 

5. Po 20 minútach prikvapni do oboch skúmaviek 2-3 kvapky Lugolovho roztoku a pretrep. 

 

Zhrnutie: Žiaci túto aktivitu prijali s nadšením, pretože už samotné získavanie biologického 

materiálu – ich vlastných slín – bolo niečo netradičné. Naučili sa pracovať zodpovedne 



a cielene, podobne ako v nemocničnom laboratóriu so skutočnými vzorkami pacientov. Názorne 

videli, že po asi 5 minútach slinné amylázy začali štiepiť škrob na jednoduchšie cukry, čo sa 

prejavilo inou farebnou reakciou, ako v prípade kvapnutia Lugolovho roztoku na zemiak, ryžu, 

či kukuričný škrob. 

Prílohy: pracovný list pre žiakov 

    Fotky s našimi výsledkami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTREBUJEŠ: 2 skúmavky, stojan 

na skúmavky, kadičku na sliny, 

kadičku s teplou vodou, kvapkadlo, 

Lugolov roztok, suspenziu škrobu 
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TRÁVENIE ŠKROBU V ÚSTACH 

 

O tom, že škrob sa trávi už v  

ústnej dutine pomocou enzýmu  

amyláza sa môžeš presvedčiť pokusom. 

Škrob sa v prostredí Lugolovho roztoku  

zafarbuje na tmavomodro. Ak sa škrob 

rozloží na jednoduchšie látky, tie už s  

Lugolovým roztokom modré sfarbenie nedávajú. 

 

 

POZOROVANIE: 

Tu nakresli obe skúmavky aj s výsledkami,  

ktoré si pokusom získal. Vyznač farebné zmeny  

v skúmavkách. 

 

 

 

 

 ZÁVER: 

 Odpovedz na kontrolné otázky: 

 1. Kde sa trávi škrob ................................... 

 2. Ktorý enzým ho trávi ............................. 

 3. Aká farba je dôkaz ................................ 

 4. Ako sa volá potrebné činidlo na tento 

     dôkaz ......................................................... 


