SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ
Máš všech pět pohromadě?
Pěti hlavními smysly jsou zrak,
sluch, hmat, chuť a čich.
Smyslové orgány nám umožňují
vnímat okolní svět. Většina
smyslů se nachází na hlavě.
Hmat je uložený v kůži po celém
našem těle. Pokud ztratíme jeden
ze smyslů, například pokud
oslepneme, zesiluje mozek
automaticky ostatní čtyři.
Proto mají slepí lidé zvlášť
dobrý sluch a hmat.
ZRAK – ústrojím zraku jsou oči.
ČÁSTI OKA
 oční koule
 rohovka
 duhovka
 zornice
 čočka
 sítnice
 zrakový nerv

Oko tvoří oční koule vyplněná
rosolovitou látkou (sklivcem),
světlo
prochází
rohovkou.
Rohovka je tenká sklovitá
mistička na přední straně
oka.Duhovka je barevný kroužek
kolem zornice a určuje barvu
oka. Uprostřed duhovky máme
malý otvor - zornici. Podle
množství světla, které do oka
přichází se zornice zužuje nebo
rozšiřuje. Za zornicí je umístěna čočka přes kterou se světelné paprsky
soustředí na sítnici. Tady se tvoří převrácený obraz, ten vede zrakový
nerv dál do mozku. Náš mozek je trak chytrý, že obraz dokáže
převrátit zpět.
Oko měří v průměru pouhých 2,5 cm, a přesto je v sítnici uloženo asi
130 milionů světločivých buněk. Abychom jasně viděli, pohnou se oči
až 100 000 krát za den.
Nejčastějšími poruchami zraku jsou krátkozrakost a dalekozrakost.
Tyto poruchy zraku jsou nejčastěji odstraněny uměle vyrobenými
čočkami, které máme v brýlích. Abychom si sami zrak nepoškozovali,
měli bychom číst a pracovat při dostatečném osvětlení.
Nevidomí lidé používají při čtení slepecké (Braillovo) písmo. Jsou to
body vyražené na papíru a díky tomu čtou pomocí hmatu.
Braillova abeceda

SLUCH – orgánem sluchu jsou uši, které jsou lovcem zvuků kolem
nás. Zachytávají ze vzduchu sluchové vlny. Ucho je i
orgánem rovnováhy, pomáhá udržet tělo v určité poloze.
ČÁSTI UCHA
• ušní boltec
• zevní zvukovod
• bubínek
• sluchové kůstky
kladívko,
kovadlinka
třmínek
• hlemýžď
• sluchové buňky
Ušní boltec je na obou stranách hlavy a má tvar
trychtýře. Zachytává zvukové vlny. Zevním
zvukovodem je zvuk přenášen na bubínek. Ten je
tvořen tenkou blánou ( membránou ), která se
zvukem rozechvěje. Bubínek má funkci zesilovače a
rozechvívá sluchové kůstky. Ve vnitřním uchu je
spirálovitá dutina- hlemýžď. Uvnitř hlemýždě jsou
tisíce smyslových ( sluchových ) buněk. Zvukové
signály mění na elektrické nervové signály a pomocí sluchového
nervu jsou vedeny do mozku. Tam se jednotlivé signály rozliší na
šepot, třesk, hudbu nebo pláč.
Ve vnitřním uchu jsou tři půlkruhovité kanálky,
které zajišťují tělu rovnováhu. Jsou vyplněny
tekutinou. Když se pohybujeme, pohybuje se i
tekutina. Smyslovými buňkami a prostřednictvím
nervů jsou tyto vjemy vedeny k mozku. Mozek tak
ví, v jaké poloze se tělo nachází a zajistí, aby naše
svaly zabránily pádu.

Poruchy sluchu
Poškození sluchu může být způsobeno
uzavřením zvukovodu mazovou zátkou,
proděravěním bubínku nebo zánětem ve
středním uchu. Příčinou poškození sluchu
může být i úraz hlavy, virová infekce nebo
dlouhodobý hluk.
Hlasitost se měří v decibelech (dB). Zvuk
hlasitosti nad 90 decibelů může náš sluch
poškodit, zvlášť pokud se v hlučném
prostředí pohybujeme dlouhodobě.

Některé zvuky jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Jsou buď hodně
vysoké (ultrazvukové, nadzvukové) nebo moc hluboké
(infrazvukové). Existují ale zvířata, jako například psi a koně, které
tyto zvuky slyší.

Uši fenka mohou být dlouhé až 15
centimetrů a fungují jako satelitní
antény. Malé pouštní zvířátko natočí
při lovu uši, takže zachytí i ten
nejslabší zvuk vydaný kořistí- najde
ji i zahrabanou v písku.

HMAT A BOLEST - ústrojím hmatu jsou smyslová kožní tělíska na
povrchu celého těla.
Jak by asi vypadal náš život bez hmatu? Necítili
bychom bolest při říznutí nebo úderu. Neucukli
bychom rukou, kdybychom se dotkli rozpálených
kamen, necítili bychom chlad. Neměli bychom
radost z mazlení s koťátkem ani z objímání s blízkou osobou.
Většinu těchto podnětů vnímáme kůží. Pod kůží jsou uloženy čidla
(receptory), které dokáží rozlišit pocit bolesti, tepla nebo chladu,
tlaku. Citlivost k určitému podnětu není všude na našem těle stejná.
Jazyk a bříška prstů mají mnohem více smyslových kožních tělísek
než kůže zad. Nejvíce máme dotykových čidel- asi 500 000 ,
chladových okolo 250 000, ale tepelných jenom 30 000.
Bolest patří k nejvýznamnějším
vjemům. Jejím úkolem je varovat a
upozorňovat nás na nebezpečí. Bolest
je výsledkem velkého podráždění
nervů a nervových zakončení. Existují
i lidé, kteří nemají schopnost cítit
bolest. Tito lidé trpí častými úrazy,
nevnímají nástup onemocnění a bez
včasného léčení se nedožívají vysokého věku.

Jak lidský organismus zvládá pocit
chladu?
Příroda nás k tomu vybavila
zajímavým reflexem, kterému se říká
„husí kůže“. Naježí se nám chloupky,
což způsobuje lepší tepelnou izolaci
kůže.

ČICH – ústrojím čichu je nos, ve kterém jsou uloženy čichové buňky.
Oproti zraku a sluchu se může čich
zdát málo významný. Je pro nás ale
velmi důležitý, protože nás varuje před
nebezpečími jako je oheň, plyn nebo
zkažené jídlo. Určitá vůně vyvolá
vzpomínka na pěkné nebo nepěkné
zážitky.
V horní části nosní dutiny jsou uloženy čichové buňky. Je jich 10 až
20 milionů. Mají tenké vlásky, ty visí dolů a sbírají čichové vjemy,
které potom odešlou do mozku.
Člověk běžně dokáže rozlišit až 4 000 různých pachů a vůní. Někteří
lidé se zvláště dobrým čichem se živí tím, že objevují nebo rozebírají
složení vůní. Zkoumají všechno možné, hlavně parfémy, deodoranty
a jiné kosmetické přípravky.

Tito psi byli původně vyšlechtěni ke sledování poraněné zvěře. Čich
barvářů je stokrát citlivější než čich člověka. Dokáže najít ztracené
děti a pomáhají policistům sledovat stopy zločinců. Pes dobře nasává
pachy ze vzduchu proudícího od země. V čenichu barváře je uloženo
220 milionů čichových buněk. Barvář musí před nasazením na stopu
udělat jen jediné – očichat nějakou věc patřící ztracené osobě.

CHUŤ - vnímáme prostřednictvím chuťových pohárků, které jsou
uloženy na jazyku. Jazyk je tedy hlavním orgánem chuti.
Pomocí chuťových pohárků rozeznáváme čtyři chutě:
 sladkou

HOŘKÁ

KYSELÁ

 slanou
 kyselou
 hořkou

SLANÁ
SLADKÁ

Náš mlsný jazýček nevnímá chuť všude stejně. Nejvíc chuťových
pohárků máme v zadní části jazyka a po jeho stranách. Na povrchu
jazyka máme asi 10 000 chuťových pohárků. Jazyk je citlivý na různé
druhy koření, například pepř, papriku, hořčici a další.
Ochutnávání se účastní i čich. Vůně pokrmu vdechovaná nosem
pošle signál do mozku, je tak nedílnou součástí jeho chuti. Když
nachlazení, máme chuťové buňky otupělé, a proto nám připadá jídlo
nemastné neslané.

Sladké dobroty a děti patří dohromady.
Děti, které jsou mladší než pět let, mají
Více chuťových pohárků než dospělí.
Jsou uložené ne rtech stejně jako na
jazyku, proto jsou vnímavější k výrazným
chutím a mají rády sladkosti.
Vyplazovat jazyk není na Novém Zélandu
pouze neslušné, ale může to vést i k vyhlášení
války. Maorové, původní obyvatelé Nového
Zélandu, tančili před bitvou válečné tance
zvané haka. Při tanci kouleli očima a
vyplazovali jazyk, aby nepřátelské bojovníky co nejvíc vystrašili.
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