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Metodika
Slide 4: Potraviny a výživa - výkladový slide.

Slide 5:  Základní denní jídla - žák řadí jídla v posloupnosti dne.

Slide 6:  Urči, co nepatří mezi mléčné výrobky - žák vytáhne správný obrázek mimo pole.

Slide 7: Urči, co nepatří mezi masné výrobky - žák vytáhne správný obrázek mimo pole.

Slide 8:  Urči, co nepatří mezi pečivo - žák vytáhne správný obrázek mimo pole. 

Slide 9:  Rozděl potraviny do skupin - toolkit.

Slide 10: Správně spojuj úsloví - žák přesování spojuje části úsloví.

Slide 11: Zdravá strava - výkladový slide.

Slide 12: Zdravé a nezdravé jídlo - toolkit.

Slide 13: Sestav si jídelníček - přesouváním jídla si žák stanovuje jídelníček dle možností a svých
              představ.



Proto, abychom mohli zdravě růst  potřebuje naše tělo dostatečnou a 
zdravou výživu. Tu nám poskytují potraviny. 
Potraviny můžeme rozdělit do několika skupin, podle toho, z čeho jsou 
vyrobeny, nebo vypěstovány. Pro zdravý růst a vývoj bychom měli mít ve 
stravě zastoupeny všechny skupiny potravin a jejich množství by mělo 
odpovídat potřebám našeho těla.
Potraviny rozdělujeme na: mléko a mléčné výrobky

pečivo
masné výrobky
zelenina a ovoce
cukrovinky
nápoje

V naší stravě by nejvíce měla být zastoupena zelenina a ovoce, mléčné 
výrobky a celozrnné pečivo. 
Naopak, cukrovinek a tučných jídel bychom měli jíst jen málo. Důležitý 
je také pitný režim, a to hlavně voda.

Potraviny a výživa



snídaně

dopoledmí svačinaodpolední svačina

večeře oběd

Základní denní jídla

Abychom byli zdraví, měli bychom jíst 5x denně. 
Zkus seřadit jídla v pořádku, v jakém jdou za sebou.



Urči, co nepatří mezi mléčné výrobky

správně, čokoláda,
i když je mléčná, patří 
mezi cukrovinky.

Obrázek vytáhni ven.



Urči, co nepatří mezi masné výrobky

správně, vaječná 
tlačenka  není 
masný výrobek.

Obrázek vytáhni ven.



Urči, co nepatří mezi pečivo

správně, dort 
je cukrovinka.

Obrázek vytáhni ven.



Rozděl potraviny do skupin



Správně spojuj úsloví



Abychom byli zdraví, musíme správně jíst. Nejdůležitější jsou pro nás 
potraviny ze základny pyramidy, čím výše jsou potraviny v pyramidě, tím 
méně jsou pro nás zdravé. 

Zdravá strava



Zdravé a nezdravé jídlo



Sestav si jídelníček

snídaně

dopolední svačina

oběd

odpolední svačina

večeře

Vyber, co by sis dal k snídani, svačině, obědu, odpolední svačině a k 
večeři.
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