
STRAVOVACÍ NÁVYKY

Co a jak jedí a pijí české děti a jak podpořit jejich 
zdravé stravovací návyky 

Výsledky studie, trendy, doporučení,  
praktická inspirace a vzdělávací aktivity.



Téma STRAVOVACÍ NÁVYKY 
jsme rozdělili do tří částí:

1Klíčová
zjištění 2Naše

doporučení

3Aktivity
do výuky

Další informace k jednotlivým tématům naleznete také na našem webu
www.zdravagenerace.cz

V rukou držíte informační a výukový materiál, který byl vytvořen na základě 
výsledků mezinárodní výzkumné studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). 

V České republice ji zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Od roku 1994 tak vzniká komplexní 
zdroj dat o životním stylu, zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s kouřením a alkoholem
nebo o trávení volného času u 11–15letých školáků. Informace využívají ministerstva, municipality 

i nadnárodní organizace jako UNICEF, UNESCO nebo Světová zdravotnická organizace (WHO). 
My bychom se o klíčová zjištění rádi podělili i s vámi, kteří s mladou generací denně 

pracujete. Zároveň vám nabízíme aktivity týkající se zkoumaných témat.

V první části naleznete klíčové poznatky a fakta vyplývající ze studie HBSC. 
V další části se zaměřujeme na doporučení k danému tématu a na miniprojekty sloužící 

jako inspirace do výuky. Přiložené infopostery můžete nakopírovat a předat dětem a rodičům.
 V poslední části vám pak nabízíme praktické aktivity s nejrůznějšími podklady a přílohami.

 I ty můžete kdykoliv využít při práci s žáky v hodinách. Materiál je vytvořen 
primárně pro věkovou kategorii 11–15 let, na niž se studie zaměřuje.



Stravovací návyky české mládeže 
se postupně zlepšují. Rodiče totiž svým 
dětem dopřávají více ovoce a zeleniny. 
Dokonce znatelně víc, než je běžné 
v Evropě a ve světě. 

Snídaní začíná svůj všední den polovina 
chlapců a dívek ve věku 11–15 let. 

Dospívající také ve srovnání s minulými 
lety konzumují méně sladkostí. Třetina z nich 
pamlsky nejí vůbec nebo jen výjimečně.

Mladí Češi jedí lépe.  
Častěji si dají ovoce i zeleninu 
a v jejich jídelníčku je méně 
sladkostí než v minulosti. 

Skoro 3/4 dětí pijí 
denně čistou vodu.

2018: Zelenina táhne
Sice ne tak jako ovoce, ale denně se do 
okurky, rajčete nebo mrkve zakousne 
každé třetí dítě ve věku 11—15.  
Je to o desetinu víc než před čtyřmi lety.

Někdo to rád sladké
1 z 5 mladých Čechů si dá každý den něco 
sladkého. Ale 1/3 z nich sladkosti nejí.

mladých lidí stoluje společně se svými rodiči 
každý den nebo alespoň po většinu týdne.

Společně u stolu

46 % dospívajících 
dětí sní alespoň jeden 
kus ovoce denně

HBSC studie (Health Behaviour in School-aged Children) 
komplexně zkoumá životní styl mladé generace. 
Jejím odborným garantem je Univerzita Palackého v Olomouci.

www.zdravagenerace.cz

Víc ovoce  
a zeleniny.  

Méně sladkostí
Snídaně
Snídaní začíná všední den půlka chlapců 
a dívek ve věku 11—15 let.  
O víkendu jsou to ale dvě třetiny z nich!

Nejvíce se snídá v Praze 
Nejméně v Ústeckém kraji

Naše zjištění
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Denně snídá půlka
V roce 2018 snídalo v ČR každý den 49 % školáků ve věku 11–15 let. 
Možná trochu překvapivě snídaní zahajuje den více chlapců než 
dívek. Už méně překvapivé je, že se zvyšujícím se věkem tenhle 
zvyk oslabuje – zatímco u jedenáctiletých se týká 57 %, 
v patnácti snídá už jen 42 %.

1/8Denně snídá půlka1/8Denně snídá půlka

Nejvíce se snídá v Praze. Nejmíň na severu Čech

To, zda děti pravidelně snídají, velmi úzce souvisí se socioekonomickým statusem 
jejich rodin. Lépe situovaní mladí lidé zahajují den snídaní častěji. Naopak u „chudších“ 
rodin je nejvyšší podíl dětí, které nesnídají nikdy. Pohled do regionů říká, že nejméně 
pravidelně se snídá v Ústeckém a Libereckém kraji, nejčastěji pak v Praze 
a středních Čechách.

Ovoce roste
Bezmála polovina dětí ve sledovaném věku 11–15 let sní denně 
alespoň jeden kus ovoce. V této statistice porážejí dívky chlapce 
v poměru 52 % vs. 39 %. Mladší děti po ovoci sáhnou častěji 
než starší: zatímco u jedenáctiletých jí každý den ovoce 
nadpoloviční většina, v patnácti je to už jen 37 %, tedy 
o něco víc než třetina. Klíčový je ale celkový trend 
– a ten ukazuje napříč lety pozitivní změnu.
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Taky zeleninu mají čím dál raději
Jasně. Takovou oblibu, jaké se těší ovocné svačinky, jejich 
zeleninoví bratranci nevykazují. Ale fakt, že více než třetina 
dospívajících (37 %) se denně zakousne do okurky, rajčete 
nebo kedlubny, je dobrá zpráva. Stejně jako to, že ve srovnání 
s předchozím výzkumem (2014) se jedná o nárůst ve výši 
cca 10 procentních bodů.
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Někdo to rád sladké... a někdo ne
Každý pátý mladý Čech si dá každý den něco sladkého na zub. 
Naopak zhruba třetina českých dětí sladkosti nejí nikdy nebo jen 
sporadicky. Co je však zásadní, u třináctiletých a patnáctiletých 
jsme zaznamenali skoro třetinový pokles každodenní konzumace 
sladkostí oproti datům z roku 2010.
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O vodě
Skoro tři čtvrtiny dětí (72 %) pijí denně vodu. To zní dobře. 
Také to ale znamená, že více než čtvrtina (28 %) se k čisté vodě 
jako nápoji každý den nedostane. I v tomto případě nás zaujal vliv 
socioekonomického statusu na tuto statistiku. Absence vody 
v pitném režimu se týká až třetiny hůře situovaných dětí. 
Na opačném pólu ekonomického žebříčku najdeme jen 
pětinu dětí, které vodu denně nepijí.
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Mléčné výrobky
a další potraviny
Ve studii jsme se zaměřili také na frekvenci 
konzumace dalších vybraných potravin. 
Jedná se o různé druhy mléčných výrobků, 
ale také o cereálie, chipsy nebo hranolky.
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Mladí lidé ve fast foodech
Téměř každý pátý dospívající chodí do fast foodu dvakrát měsíčně 
a častěji (18 %). Typičtějšími návštěvníky rychlého občerstvení 
jsou chlapci (20 %) oproti dívkám (16 %) a frekvence návštěv 
mírně roste s věkem: z 16 % na 21 % mezi 11. a 15. rokem. 
Zajímavé jsou i poměrně výrazné regionální rozdíly – nejčastěji 
zde kupují jídlo a pití mladí lidé v Praze (35,4 %), nejméně 
naopak na východě Čech (Pardubický kraj, 8,7 %).
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Rodina u stolu
Celých 62 ze 100 mladých lidí v Česku ve věku 11–15 let stoluje 
společně se svými rodiči každý den nebo alespoň po většinu 
týdne. Výrazných rozdílů jsme si všimli u různých sociálních vrstev: 
u chudších rodin se společné jídlo týká jen poloviny dětské populace 
(53 %), u střední vrstvy 62 % a u nejlépe situovaných pak více 
než dvou třetin (71 %). Logický je pak pokles s věkem – ze 72 % 
u jedenáctiletých na 51 % u patnáctiletých.
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Podrobnější informace najdete na webu www.zdravagenerace.cz

Klíčová zjištění



Stravovací 
       zvyky

Pijte čistou vodu
Nejlépe kohoutkovou.

Tip: Pořiďte si vlastní láhev  
a natočte si vodu kdykoli a kdekoli.

Snídaně je základ dne
Po noci je zapotřebí doplnit  
živiny a energii. 

Tip: Dejte si ke snídani kváskové celozrnné 
pečivo s pomazánkou a zeleninou nebo si 
uvařte teplou kaši. Nezapomeňte přidat 
teplý nápoj.

Ovoce je lepší 
než sušenka
Navíc obsahuje potřebné vitamíny,  
minerální látky, stopové prvky a vlákninu. 

Tip: Mějte vždy nějaké ovoce po ruce, denně si dejte 
alespoň dva kousky. V zimních měsících je výborným 
zpestřením sušené nebo lyofilizované ovoce  
(sušené mrazem).

Zelenina je IN
Oproti ovoci obsahuje méně cukru,  
a proto si ji dopřejte 2× častěji než ovoce. 

Tip: Nakrájejte si do krabičky hranolky  
ze zeleniny a máte výborné a zdravé křupání.  
Mrkev, kedlubna, ředkvička, paprika nebo okurka  
s jogurtovým dipem nikdy nezklamou.  
A vždycky křupnou!

Fast food je OUT
Zato jsou potřeba zdravé  
tuky, luštěniny a ořechy. 

Tip: Dopřejte si vejce, avokádo, ryby, luštěniny, semínka  
a ořechy, kvalitní máslo nebo za studena lisované oleje.

Doporučení Zdravé generace navazují na zjištění dlouhodobé 
studie HBSC. Vycházejí z aktuálních trendů popisovaných  
Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Společností pro výživu, 
Státním zdravotním ústavem, Ministerstvem zdravotníctví ČR  
a Potravinářskou komorou.

www.zdravagenerace.cz

V období školního věku se upevňují 
stravovací návyky, které si děti přenášejí 
do dospělosti. Je to ideální doba pro jejich 
správné nastavení či včasnou úpravu.

Správnému vývoji a fungování organismu 
prospívá konzumace skutečných potravin 
z lokálních zdrojů, tedy eliminace 
polotovarů, hotovek a vysoce 
průmyslově zpracovaných potravin.

Pitný režim je důležitou součástí stravovacích 
návyků. Své místo v něm by měla mít voda.

Naše doporučení
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Čistá voda

Voda je pro život nezbytná stejně jako živiny z potravin. Proto je její pravidelné pití v průběhu 
celého dne zásadní pro správné a zdravé fungování organismu. Nedostatečný pitný režim způsobuje 
únavu, vyčerpání, horší soustředění, zácpu, popraskané rty nebo zápach z úst. Pro pitný režim 
je nejvhodnější čistá voda, kohoutková nebo balená. Z balených vod sáhněte nejlépe po pramenité, 
kojenecké či slabě mineralizované minerální vodě. Nejdostupnější, nejlevnější a nejekologičtější 
je voda kohoutková, jejíž kvalita a čistota se v rámci ČR pravidelně kontroluje. Pro uchovávání vody 
doporučujeme používat skleněnou láhev, případně láhev z tvrdého plastu. Naopak méně vhodné 
je opakovaně používat měkkou PET láhev, u níž v důsledku narušení struktury vznikají mikrotrhliny, 
kde se mohou uchytit patogenní organismy.

U dětí ve věku 11–15 let doporučujeme celkový příjem cca 40–50 ml tekutin na 1 kg hmotnosti 
za den. Orientačně platí, že dítě vážící 40 kg by mělo za den vypít 1,5–2 litry tekutin. Tekutiny 
jsou v průběhu dne přijímány nejen pitím, ale jsou také obsaženy v ovoci, zelenině, jogurtech, 
polévkách a dalším jídle. Přesné doporučení pro pitný režim je tudíž velmi individuální. Záleží 
také na tom, zda dítě není nemocné, jaké je počasí a zda je dítě pohybově aktivní.

Miniprojekt s žáky: Udělejte si v hodině ochutnávku různých typů vod (pramenitá, kojenecká, 
minerální, z vodovodu, ze studánky). Jaký je mezi nimi chuťový rozdíl? Také můžete vyzkoušet, 
zda je rozdíl pít vodu ze sklenice, plastového kelímku či třeba z plecháčku. Hodnotící parametry 
mohou být např. barva, vůně, příchuť, pachuť, svěžest a celkový dojem.

Snídaně je základ

Snídaně je pro děti jedním z nejdůležitějších jídel dne. Tělo v noci sice spí a odpočívá, ale zároveň 
intenzivně pracuje (např. dochází k obnově svalového či imunitního systému, podporuje 
se hojení ran), a proto je třeba ráno doplnit chybějící „palivo“ (makro- i mikro živiny a také 
tekutiny). Pokud není energie ráno doplněna, tělo začíná vyčerpávat své vlastní zásoby, 
což může v průběhu dne způsobit únavu, ospalost, nepozornost, bolest hlavy, zvýšenou 
nervozitu i chutě na cukrovinky či energetické a slazené nápoje. Konzumace těchto „rychlých“ 
zdrojů energie může v konečném důsledku vést k vyšší míře ukládání tuků.

Součástí snídaně by měly být také tekutiny, protože v průběhu noci se tělo potí (cca 500 ml 
za noc) a dochází k dehydrataci. Dehydratace může způsobit vysychání sliznic, které jsou pak 
náchylnější k infekci a dítě může být častěji nemocné. Dehydratace může ovlivnit chuť k jídlu 
(nechuť ráno snídat) a může způsobovat zácpu.

Ráno doporučujeme klidnou snídani s teplým neslazeným nápojem. Ideální snídaně 
je např. kváskové (celozrnné) pečivo s tvarohovou pomazánkou a zeleninou nebo teplá 
obilná kaše (např. ovesná, jáhlová, rýžová atd.) s hrstí ořechů, semínek, čerstvým 
ovocem a plnotučným jogurtem. Na snídani NEdoporučujeme kukuřičné lupínky, 
čokoládové kuličky, polštářky, koblihy, müsli tyčinky, sušenky nebo slazené nápoje 
včetně džusů. Jsou plné nekvalitních tuků a jednoduchého rafi novaného cukru. Často 
mají velmi vysoký glykemický index (cukr se velmi rychle vstřebá, nestačí se v organismu 
zpracovat a ukládá se do tukové tkáně). Na chvíli se může zdát, že tyto potraviny energii 
doplní, ale díky rychlé práci inzulínu přichází většinou již na první vyučovací hodině hlad, 
únava a nesoustředěnost.

Ovoce je lepší než sušenka

Ovoce je velmi důležitým zdrojem vitamínů, fytochemikálií (biologicky aktivní látky, které jsou obsaženy 
v rostlinných zdrojích potravin), minerálních látek, stopových prvků, vlákniny a energie. Ovoce je sice sladké, 
ale díky přirozenému složení je zdraví prospěšné. Dva menší kousky ovoce denně mají pro lidský organismus 
velký přínos. 

WHO doporučuje denně konzumovat celkem 400 g ovoce a zeleniny. Ministerstvo zdravotnictví ČR mluví o 
200 g ovoce za den. Dva až tři kousky ovoce denně mají pro lidský organismus velký přínos. Ovoce je vhodná 
svačina na dopoledne i odpoledne. Pro pravidelné pojídání doporučujeme především ovoce lokální a sezónní, 
protože je pro lidské tělo přirozené a obsahuje látky, které tělo v daném období potřebuje.

Miniprojekt s žáky: Domluvte se s žáky, ať doma usuší vybrané kousky ovoce a přinesou
za týden na hodinu k ochutnání spolužákům. Druh ovoce si žáci mohou vylosovat.

Zelenina je IN

Zelenina obsahuje velké množství fytochemikálií, antioxidantů, vitamínů, minerálních 
látek a stopových prvků. Oproti ovoci obsahuje podstatně méně cukru a více vlákniny, 
a proto doporučujeme jíst zeleninu častěji než ovoce. Ministerstvo zdravotnictví ČR 
doporučuje zeleninu konzumovat 2× častěji než ovoce, tedy až 400 g za den. 

Zelenina by měla být součástí každého hlavního jídla (snídaně, oběd a večeře). Ideálně 
půjde o zeleninu lokální a sezónní. Některé druhy zeleniny jsou nejlepší syrové (listový 
salát, paprika, okurek), jiné druhy je zase lepší šetrně tepelně upravit (mrkev, brokolice, 
chřest, rajčata). Přes zimu je vhodné zařadit do jídelníčku také kvašenou zeleninu. 
Obsahuje vysoké množství přírodních vitamínů C, B a K2 (ten mimo jiné pomáhá zabudovat 
vápník do zubů a do kostí) a podporuje růst zdraví prospěšných bakterií ve střevech. 
Listová zelenina patří mezi méně oblíbené druhy, přesto je velmi důležitá. Díky vyššímu 
obsahu kyseliny listové napomáhá tvorbě červených krvinek. Jako obohacení stravy 
ji můžete přidat např. do „zeleného smoothie“.

Miniprojekt s žáky: Vyrobte si ve škole kvašenou zeleninu. Musí sice 5–7 dní „zrát“, 
ale další týden na hodině můžete společně ochutnávat. Konkrétní postupy naleznete 
na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Miniprojekt s žáky: Ukažte žákům, jak vyrobit rychlou a chutnou snídani – kaši 
do skleničky. Na www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady najdete odkaz na několik 
receptů na snídaňové kaše do skleničky. Žákům můžete recepty vytisknout a předat 
jako inspiraci pro jejich vlastní snídani. Vyzvěte je, ať zkusí týden snídat jinak. 
Sami uvidí, jak se budou ve škole cítit.

Klíčová doporučení
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Fast food je OUT

Právě v období školního věku se upevňují stravovací návyky, které si děti přenášejí do dospělosti. Hlavním 
rizikem pravidelného konzumování potravin z fast foodových restaurací je jejich jednostrannost. Obsahují 
vysoké množství trans-nenasycených mastných kyselin, soli, ale i jednoduchých cukrů. Zásadní esenciální 
složky výživy při dlouhodobém a pravidelném konzumování této stravy tak mohou být nedostatečné, 
např. na příjem vápníku a vitamínu A. Navíc obliba této stravy jde ruku v ruce s nárůstem nadváhy a obezity 
u dětí, a proto by se měla v jídelníčku objevovat jen velmi vyjímečně, spíše vůbec.

Doporučujeme pravidelně konzumovat luštěniny (až 2× týdně) a kvalitní, zdravé tuky. Jsou součástí 
buněčných membrán, jsou nositeli chuti a esenciální látek, pomáhají udržovat termoregulaci a chrání vnitřní 
orgány. Za nejkvalitnější tuky z rostlinných zdrojů považujeme za studena lisované oleje (např. olivový, 
řepkový či lněný), ořechy a semínka (vlašské ořechy, lískové ořechy, mandle, konopná či lněná semínka, lněné 
semínko) nebo avokádo. Z živočišných zdrojů doporučujeme vejce, máslo nebo přepuštěné máslo (ghí).

Miniprojekt s žáky: Vedle fast foodů se stále častěji objevují alternativní „bistra“, která nabízejí zdravější 
potraviny, zaměřují se na regionální kuchyni či na různé stravovací směry – raw, vegetariánské nebo třeba
nízkosacharidové (low carb). Zkuste s žáky najít co nejvíce takových podniků ve vašem okolí a zakreslete 
je do vytištěné mapy. Případně můžete žáky rozdělit do týmů a vyslat je v následujícím týdnu na vybraná 
místa na ochutnávku. Za týden mohou děti odprezentovat ochutnané pokrmy.



Aktivity do výuky Aktivity do výuky

Role v týmu:
• 1 žák – uchazeč o titul Miss Živá VODA
• 3 a více žáků – zdobí a připravují uchazeče
• 2–3 žáci – chystají skleněný džbánek vody a dochucují ho ingrediencemi
• 2–3 žáci připravují prezentaci benefi tů vody (její název, chuť, vlastnosti, účinky na zdraví, vzhled…), 
   následně vodu představují spolužákům

Časový plán:
• 5 minut motivační úvod + rozdělení do týmů
• 15 minut zdobení kandidáta o titul Miss Živá VODA, příprava prezentací, ochucování džbánu vody
• 15 minut přehlídka + ochutnávka
• 10 minut vyhodnocení – povídání o vodě
• úklid

Hodnocené parametry:
• kvalita vody: prezentace vlastností, účinků na zdraví, charakteristika, název
• chuť: lahodnost, svěžest, kombinace ingrediencí
• atraktivnost: vzhled kandidáta i džbánu vody

Způsob ukončení: 

Po ochutnávkách a prezentacích se koná hlasování o výherci Miss Živá VODA. Hlasují všichni, kdo danou 
vodu ochutnali. Podle počtu hlasů je vyhlášen vítěz. Na závěr je důležité zdůraznit, co je zásadním sdělením 
vyplývajícím z aktivity: nejvhodnějším nápojem je voda, ideálně kohoutková voda, která je zdarma, v našich 
podmínkách nezávadná, všude k dispozici a je chutná. Může se dochutit ovocem, zeleninou, bylinkami a zdravý 
a chutný nápoj je na světě. Žákům je vhodné doporučit používat na pití vlastní láhev určenou k opakovanému 
používání.

Podpůrné otázky ke krátké diskusi:

• Víte, že existuje voda pitná, pramenitá, kojenecká či minerální? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Balené vody se mezi sebou liší zdrojem, ze kterého voda pochází, a následnou úpravou

 (např. přidávání či odebíraní minerálních látek). Za nejkvalitnější se považuje kojenecká a přírodní 
 minerální voda. Balená přírodní minerální voda je výrobek z certifi kovaného přírodního minerálního 
 zdroje. Kojenecká voda je výrobek z chráněného podzemního zdroje, který nesmí být upravován 
 žádným způsobem s výjimkou ozáření UV.

• Jaká je kvalita vody u vás ve škole v kohoutku? Víte, kde to zjistíte?
Kvalitu kohoutkové vody zjišťuje pravidelně příslušná vodárenská společnost a za její kvalitu 

 a zdravotní nezávadnost také zodpovídá. Která vodárenská společnost dodává vodu k vám do školy 
 zjistíte jednoduše na webu. Pokud tam nejsou uvedeny informace o kvalitě a složení vody přímo, 
 je o ně možné ZDARMA zažádat emailem. Pitná voda se pravidelně kontroluje přibližně ve stovce 
 různých parametrů. Některé požadavky pro kohoutkovou vodu jsou přísnější než pro vodu balenou.

Metodické poznámky: 
Pro starší ročníky (8. a 9. třída) lze zvolit místo soutěže Miss variantu reklamní kampaně a „prodeje“ 
zdravého produktu v podobě kohoutkové vody. Jednotlivé týmy ochucují a připravují vlastní džbán vody 
a vymýšlejí argumenty, proč by zákazník měl koupit právě jejich vodu. Může být sestavena komise, která 
klade doplňující otázky, ochutnává vodu a komentuje její složení a přínosy.

 (např. přidávání či odebíraní minerálních látek). Za nejkvalitnější se považuje kojenecká a přírodní  (např. přidávání či odebíraní minerálních látek). Za nejkvalitnější se považuje kojenecká a přírodní 
 minerální voda. Balená přírodní minerální voda je výrobek z certifi kovaného přírodního minerálního  minerální voda. Balená přírodní minerální voda je výrobek z certifi kovaného přírodního minerálního 
 zdroje. Kojenecká voda je výrobek z chráněného podzemního zdroje, který nesmí být upravován  zdroje. Kojenecká voda je výrobek z chráněného podzemního zdroje, který nesmí být upravován 
 žádným způsobem s výjimkou ozáření UV.

 a zdravotní nezávadnost také zodpovídá. Která vodárenská společnost dodává vodu k vám do školy  a zdravotní nezávadnost také zodpovídá. Která vodárenská společnost dodává vodu k vám do školy 
 zjistíte jednoduše na webu. Pokud tam nejsou uvedeny informace o kvalitě a složení vody přímo, 
 je o ně možné ZDARMA zažádat emailem. Pitná voda se pravidelně kontroluje přibližně ve stovce  je o ně možné ZDARMA zažádat emailem. Pitná voda se pravidelně kontroluje přibližně ve stovce 
 různých parametrů. Některé požadavky pro kohoutkovou vodu jsou přísnější než pro vodu balenou.

Cíle: 
Žáci si uvědomí důležitost čisté vody jako hlavní součásti pitného režimu a nejlepšího zdroje tekutin. 
Žáci si odnesou praktické tipy, jak zařadit čistou vodu do svého pitného režimu.

Charakteristika:  
Kreativní aktivita v týmech, v níž žáci tvoří nejatraktivnější, nejchutnější, ale i nejzdravější Miss Živou 
VODU v podobě jednoho nazdobeného žáka z týmu. Součástí aktivity je také příprava lahodného džbánku 
vody obohacené o nejrůznější bylinky, ovoce či zeleninu. Žáci si mimo jiné procvičí své komunikační 
a prezentační dovednosti při společné domluvě a při představování svých kandidátů. 

Čas na přípravu: 
30 minut

Doba trvání:    
45 minut

Prostředí:    
školní třída

Pomůcky: 
• kohoutková voda
• 3 velké skleněné džbány (min. objem 1 litr – aby každý z žáků mohl ochutnat)
• kelímky na pití (ideálně kompostovatelné nápojové kelímky)
• bylinky (máta, citronová tráva, bazalka, zázvor, meduňka, tymián, rozmarýn, bezinkový sirup...)
• ovoce, zelenina (pomeranč, citron, okurka, jablko, maliny, borůvky…)
• 3 nože, 3 prkénka
• zdobicí materiál (oblečení, krepové papíry, bílé a barevné papíry, provázky, papírové pásky, fi xy, nůžky…)
• hudba + přehrávač
• hadr pro případ, že se voda v průběhu aktivity rozlije

Provedení:

Dnes se místo výuky koná přehlídka Miss v kategorii Živá VODA. V týmech budou žáci vytvářet tu 
nejatraktivnější, nejchutnější a nejzdravější podobu vody. V úvodu hodiny mohou zhlédnout krátké motivační 
reklamní video, které jim pomůže naladit se na atmosféru soutěže Miss. Nabídku motivačních videí najdete 
na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Žáci se rozdělí do tří týmů a seznámí se s pravidly. Každý tým dostane k dispozici džbánek na vodu, nůž 
a prkénko. Tým si zvolí jednoho zástupce, který se stane uchazečem o titul Miss Živá VODA. Úkolem týmu 
je spolužáka atraktivně vyzdobit z připraveného zdobicího materiálu. Zároveň také každý tým vytváří svoji 
vlastní nejlepší (nejchutnější, nejzdravější) vodu. Podle vlastního uvážení žáci ochucují a zdobí vodu ve džbánku 
z nabídnutých ingrediencí (bylinky, ovoce, zelenina). Uchazeč a džbánek s vodou společně představují soutěžní 
„produkt“, který se uchází o titul. Zbytek týmu připravuje prezentaci benefi tů vlastního nápoje (název, chuť, 
vlastnosti, účinky na zdraví, vzhled…). Po přípravné fázi následuje krátká přehlídka uchazečů. Na vybranou 
píseň se každý z nich prochází po třídě (max. 1 minutu). Po ukončení přehlídky začíná prezentace uchazečů 
z každého týmu a ochutnávka soutěžních „vzorků“. Během prezentace ostatní spolužáci poslouchají
a ochutnávají. Učitel pomáhá při rozlévání vody zbytku třídy.

Návrhy písniček:
Voda má, voda má (Hradišťan); Pijte vodu (Jaromír Nohavica); Voda
voděnka (Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák); Voda živá (Aneta Langerová).

Aktivita 1

Miss České republiky se stává... VODA



Aktivity do výuky Aktivity do výuky

Podpůrné otázky ke krátké diskusi:

• Podle jakých kritérií jste hodnotili správnost snídaně?
Obsah – zdravé a nezdravé potraviny, vhodnost nápoje, velikost porce. 

 Prostředí – doma v klidu, ve spěchu, po cestě.

• Proč je snídaně pro děti a dospívající tak důležitá?

Tělo v noci nejen odpočívá, ale zároveň intenzivně pracuje, a proto je třeba ráno doplnit chybějící 
 „palivo“ (makro-  i mikroživiny a také tekutiny). Pokud se energie ráno nedoplní, tělo začíná 
 vyčerpávat své vlastní zásoby, což může v průběhu dne způsobit větší únavu, ospalost, nepozornost, 
 bolest hlavy, zvýšenou nervozitu i chutě na cukrovinky či energetické a slazené nápoje.

• Co by zdravá snídaně měla obsahovat?

Teplý neslazený nápoj. Pečivo (ideálně kváskové, celozrnné) s pomazánkou (tvarohová, rybí, 
 luštěninová apod.) nebo s máslem, vařeným vejcem a zeleninou. Teplou obilnou kaši (ovesnou, jáhlovou, 
 rýžovou atd.) s hrstí ořechů, semínek, čerstvým ovocem a plnotučným jogurtem. Zdravá sladká 
 snídaně může být mug cake – rychlý „dezert“ z vloček, vejce a banánu, který se připravuje 
 do hrnečku (inspiraci najdete na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady).

• Co by naopak zdravá snídaně obsahovat neměla? Dokázali byste vyjmenovat příklady „zdravě“ 
   vypadající snídaně, která ale ve skutečnosti zdravá není?

 Neměla by obsahovat kukuřičné lupínky, čokoládové kuličky, polštářky, koblihy, müsli tyčinky, sušenky,   
 kupované slazené jogurtové či tvarohové dezerty nebo slazené nápoje včetně džusů.

• Existují lidé, kterým snídaně (ranní jídlo) nemusí vyhovovat?

Ano, avšak u dětí a dospívajících je snídaně opravdu velmi důležitá, pomáhá doplnit energii 
 na dopoledne, kdy mozek ve škole intenzivně pracuje. Zásadní je také příklad z rodiny (ranní spěch, 
 nebo klid a čas na jídlo), který dítě vidí a vnímá od útlého věku. Pokud snídaně nedělá lidem dobře, 
 je jim těžko od žaludku, mají „stažený“ žaludek a pocit, že nemohou nic sníst, je vhodné doma
 doplnit teplé neslazené tekutiny a první jídlo zařadit později v průběhu dopoledne.

• Jaké jsou zásady pro ranní stolování?

Klid, dopřát si čas na vědomou konzumaci jídla. U jídla nekoukat do mobilu a jiných elektronických 
 zařízení. Nezapomínat na tekutiny, které jsou důležitou součástí snídaně!

• Co dělat, když nestíháte ráno doma snídat?

 Snídani je možné sbalit s sebou do krabičky a najíst se v klidu ve škole před začátkem první hodiny.

Způsob ukončení: 

Na konci hodiny jsou vybrány fotografi e tří zdravých snídaní, které zůstávají vyvěšeny ve třídě pro inspiraci 
žákům. Lze také volně přejít k miniprojektu z části doporučení „Snídaně je základ“.

Metodické poznámky: 
Je vhodné, když se učitel připojí také s fotografi í své vlastní snídaně. Děti na konci mohou hádat, 
která snídaně je jeho.

 „palivo“ (makro-  i mikroživiny a také tekutiny). Pokud se energie ráno nedoplní, tělo začíná  „palivo“ (makro-  i mikroživiny a také tekutiny). Pokud se energie ráno nedoplní, tělo začíná 
 vyčerpávat své vlastní zásoby, což může v průběhu dne způsobit větší únavu, ospalost, nepozornost,  vyčerpávat své vlastní zásoby, což může v průběhu dne způsobit větší únavu, ospalost, nepozornost, 
 bolest hlavy, zvýšenou nervozitu i chutě na cukrovinky či energetické a slazené nápoje.

 luštěninová apod.) nebo s máslem, vařeným vejcem a zeleninou. Teplou obilnou kaši (ovesnou, jáhlovou,  luštěninová apod.) nebo s máslem, vařeným vejcem a zeleninou. Teplou obilnou kaši (ovesnou, jáhlovou, 
 rýžovou atd.) s hrstí ořechů, semínek, čerstvým ovocem a plnotučným jogurtem. Zdravá sladká 
 snídaně může být mug cake – rychlý „dezert“ z vloček, vejce a banánu, který se připravuje  snídaně může být mug cake – rychlý „dezert“ z vloček, vejce a banánu, který se připravuje 
 do hrnečku (inspiraci najdete na: 

 N
 kupované slazené jogurtové či tvarohové dezerty nebo slazené nápoje včetně džusů.

 na dopoledne, kdy mozek ve škole intenzivně pracuje. Zásadní je také příklad z rodiny (ranní spěch,  na dopoledne, kdy mozek ve škole intenzivně pracuje. Zásadní je také příklad z rodiny (ranní spěch, 
 nebo klid a čas na jídlo), který dítě vidí a vnímá od útlého věku. Pokud snídaně nedělá lidem dobře, 
 je jim těžko od žaludku, mají „stažený“ žaludek a pocit, že nemohou nic sníst, je vhodné doma je jim těžko od žaludku, mají „stažený“ žaludek a pocit, že nemohou nic sníst, je vhodné doma
 doplnit teplé neslazené tekutiny a první jídlo zařadit později v průběhu dopoledne. doplnit teplé neslazené tekutiny a první jídlo zařadit později v průběhu dopoledne.

 zařízení. Nezapomínat na tekutiny, které jsou důležitou součástí snídaně! zařízení. Nezapomínat na tekutiny, které jsou důležitou součástí snídaně!

 Snídani je možné sbalit s sebou do krabičky a najíst se v klidu ve škole před začátkem první hodiny. Snídani je možné sbalit s sebou do krabičky a najíst se v klidu ve škole před začátkem první hodiny.

Cíle: 
Žáci si uvědomí důležitost snídaně v celodenním jídelníčku člověka.
Žáci se seznámí se zásadami a benefi ty zdravé snídaně.
Žáci si odnesou praktické tipy, jak zdravě snídat.

Charakteristika:  
Aktivita probíhá jako vernisáž fotek snídaní, které si žáci sami nafotí. V průběhu prohlídky se hodnotí 
obsah zdravých a nezdravých složek a diskutuje se o praktických tipech, jak a co je vhodné snídat. 

Čas na přípravu: 
10 minut (úkol je potřeba zadat minimálně předcházející den)

Doba trvání:    
45 minut

Prostředí:
školní třída

Pomůcky: 
• vytištěné fotografi e snídaní žáků
• vytištěné fotografi e ukázkových snídaní
• červené a zelené nálepky (pro každého žáka 10 ks od každé barvy)
• provázek
• kolíčky

Příklady (fotografi e) zdravých komplexních snídají najdete na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Provedení:

Úkol je nutné zadat žákům alespoň den předem. Každý ze třídy si vyfotí svou typickou ranní snídani, včetně 
nápoje, a zašle fotografi i e-mailem či osobně donese učiteli. Pokud žák běžně nesnídá, vyfotí prázdný stůl. 
Pokud snídá např. po cestě do školy, udělá si selfi e s daným jídlem. 

Ve třídě se společně vytvoří snídaňová galerie rozmístěním a zavěšením vytištěných fotografi í do prostoru. 
Žáci dostanou následně k dispozici deset červených a deset zelených nálepek, kterými dle svého uvážení 
hodnotí snídaně ostatních spolužáků. Zelené nálepky představují zdravou a komplexní snídani, červené pak 
přesný opak. V této fázi žáci korzují po třídě (galerii), prohlíží si fotografi e, diskutují s ostatními a udělují 
nálepky. Na pozadí je možné pustit příjemnou hudbu.

Nakonec žáci tipují, čí je která snídaně, vyhodnocují se zdravé a méně zdravé snídaně a diskutuje se k tématu. 
Vyhodnocení lze udělat například seřazením fotografi í od těch s největším počtem zelených nálepek až po ty, 
které žáci označili velkým množstvím červených nálepek. Dle uvážení učitele jsou kladné a záporné příklady 
snídaní žáků použity jako podklad pro debatu. 

Aktivita 2

Namísto čoko kuličky, snídani prababičky



Aktivity do výuky Aktivity do výuky

Druhá část aktivity se věnuje zelenině. Probíhá formou kvízových otázek a drobných úkolů. Každá dvojice 
(či čtveřice) si připraví papír a tužku. Učitel následně pokládá otázky či zadává úkoly a týmy získávají body 
za jejich správné zodpovězení či splnění.

Kvízové otázky:

1. Je lepší jíst během dne více zeleniny nebo ovoce?
 Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje zeleninu konzumovat 2× častěji než ovoce, 
 tedy až 400 g za den.

2. Je avokádo zelenina?
 Ano, jedná se o plodovou zeleninu stejně jako rajče, paprika nebo lilek.

3. Vyjmenujte alespoň tři červené druhy zeleniny.
 Např. rajče, červená paprika, červené zelí, červená cibule.

4. Která zelenina je bohatá na železo?
 Červená řepa, brokolice, mangold, špenát, chřest, zelí, mořské řasy a další potraviny. 
 Železo mimo jiné zvyšuje naší obranyschopnost, odolnost a krvetvorbu.

5. Slepé hádání – vyzveme zástupce týmů, ať si jdou osahat druh zeleniny (schovaný v látkové tašce 
    či krabici) a napíší odpověď do svých poznámek. Jakmile zapsali všichni zástupci, úkol vyhodnotíme.     
    Můžeme jej zařadit několikrát, vždy s jiným druhem zeleniny, aby se většina žáků prostřídala.
 Tipy: paprika, pórek, ředkev, petržel, brokolice,…, ale i méně známé druhy jako batát, chřest či patison.

6. Proč se zařazuje do jídelníčku zelenina?
 Zelenina obsahuje velké množství vlákniny, fytochemikálií, antioxidantů, vitamínů, minerálních látek
 a stopových prvků. Oproti ovoci však obsahuje podstatně méně cukru.

7. Z čeho se dělá kečup?
 Rajčata + další složky (cukr, ocet, sůl, olej, koření a další…).

8. Je žampion zelenina?
 Ne, patří mezi houby.

9. Víte, co jsou to pickles?
 Je to zelenina zkvašená (fermentovaná) za pomoci bakterií mléčného kvašení. Obsahuje množství  
 hodnotných látek, které pomáhají zvyšovat obranyschopnost a bojovat proti únavě.

10. Sepište co nejvíce druhů listové zeleniny.
 Hlávkový salát, polníček, špenát, čekanka, rukola, pažitka, petrželová nať, řeřicha setá, kopr, kerblík,  
 endivie, křen, nať celeru a mrkve, libeček, saturejka, bazalka, mladá nať cibule a česneku, majoránka 
 a mnoho dalších.

11. Obsahuje zelenina vodu?
 Ano, některé druhy až 90 % jako např. rajčata.

Cíle: 
Žáci pojmenují pestrou škálu druhů ovoce a zeleniny.
Žáci se seznámí s výhodami konzumace ovoce a zeleniny.

Charakteristika:  
Jedná se o kreativně-vědomostní aktivitu zaměřenou na ovoce a zeleninu. Aktivitu je možné libovolně 
zkrátit dle časových možností ve vyučování nebo rozdělit na ovoce a zeleninu zvlášť. 

Čas na přípravu: 
10 minut 

Doba trvání:    
30–45 minut

Prostředí:
školní třída

Pomůcky: 
• cca 25× vytištěná příloha „ovocná duha“ (pro každého žáka jedna)
• zelenina pro „slepé hádání“ (např. paprika, pórek, ředkev, petržel, brokolice, ledový salát, cibule) 
• látková taška či krabice pro schování zeleniny

Obrázky k vytištění najdete na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Provedení:

Aktivita je zahájena brainstormingem „vzpomeňte si na co nejvíce druhů ovoce“. Je možné nechat tvořit žáky
ve dvojicích (v lavici) či ve čtveřicích. Časový interval je stanoven na dvě minuty, čas je však možné upravit 
dle uvážení a aktuálních možností. Žáci rychle napíší na papír všechny druhy ovoce, na které si vzpomenou. 
Jakmile je časový limit ukončen a nikdo již nic nepřipisuje, spočítají si týmy, kolik druhů ovoce vymyslely. 
Tým s nejmenším počtem přečte všechny zaznamenané druhy a učitel je zapisuje na tabuli. Započítávají 
se jen ty druhy ovoce, které reálně existují. Libovolný tým pokračuje v doplnění výčtu, až nakonec tým 
s největším počtem druhů ovoce seznam dokončí. Učitel pak může doplnit další druhy ovoce, které 
v seznamech žáků chyběly.

Následuje krátká diskuse:

• Je ve výčtu nějaké ovoce, které jste nikdy nejedli?
Případně můžeme děti podpořit, aby jej ochutnali.

• V čem je ovoce přínosné pro naše tělo?
 Je velmi důležitým zdrojem vitamínů, fytochemikálií, minerálů, stopových prvků, vlákniny a energie.
 Ovoce je sladké, ale díky přirozenému složení je zdraví prospěšné (např. oproti sladkým sušenkám).

• Kolik bychom měli denně sníst ovoce?
 WHO doporučuje denně konzumovat celkem 400 g ovoce a zeleniny. Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 mluví o 200 g ovoce za den. Dva až tři kousky ovoce denně mají pro lidský organismus velký přínos.

• V jaké formě můžeme ovoce konzumovat?
 Čerstvé ovoce, ovocná šťáva/džus, ovocné pyré, sušené či lyofi lizované ovoce (sušené mrazem), 
 zavařené ovoce, v marmeládě, v jogurtu, v koláči...

Aktivita 3

Ovocno-zeleninový svět v hrsti

Způsob ukončení: 

Na závěr učitel rozdá každému z dětí barevnou duhu, kam si žáci doplní nápady na druhy zeleniny a ovoce dle 
jednotlivých barev. Tedy do červené části duhy děti vypíší například rajče, jablko nebo jahodu. Do zelené části duhy 
patří například brokolice, okurka, avokádo nebo kiwi. Do žluté části vypíší například kukuřici, žlutou papriku, citron 
nebo banán. Jako vodítko může posloužit výčet druhů ovoce zapsaný na tabuli a společně s učitelem se barevné 
duhy žáků zkontrolují. Duhu si žáci mohou odnést domů a inspirovat se v pestrosti výběru druhů ovoce a zeleniny. 
Na konci je možné vyhlásit výzvu do následujícího týdne, která spočívá v ochutnávání a zakřížkování co největšího 
počtu druhů ovoce a zeleniny z celého barevného spektra.

Metodické poznámky: 
Výběr otázek, úkolů a zadání je vhodné volit dle věku dětí a dle úrovně jejich znalostí.
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Cíle: 
Žáci zhodnotí výhody a nevýhody časté konzumace fast foodových jídel.
Žáci si odnesou tipy, jak zmírnit negativní vliv konzumace fast foodových jídel. Dovedou si z nabídky 
vybrat zdravější varianty.

Charakteristika:  
Jedná se o aktivitu s prvky dramatické výchovy. Žáci sehrávají divadelní scénky nejrůznějších situací 
při návštěvě fast foodových restaurací. Na základě zhlédnutí představení ostatní žáci zhodnotí výhody 
a nevýhody konzumace fast foodových jídel a formulují tipy, jak zmírnit jejich negativní vliv, případně 
jak se jim úplně vyhnout. 

Čas na přípravu: 
10 minut 

Doba trvání:    
45 minut

Prostředí:
školní třída či sál 

Pomůcky: 
• vytištěná zadání pro týmy (viz níže)
• papíry a fi xy na tvorbu rekvizit
• kostýmy a doplňky (není podmínkou)

Provedení:

Žáci jsou rozděleni do čtyř týmů. Každý z nich dostane vytištěné zadání pro scénku, kterou následně sehrají 
před ostatními spolužáky. Tým má přibližně 10 minut na vymyšlení scénáře, rozdělení rolí, tvorbu a obstarání 
rekvizit i případnou konzultaci s učitelem. Každá scénka trvá max. tři minuty, naváže na ni diskuse vedená 
učitelem a aktivita končí souhrnem nejdůležitějších informací a tipů k danému tématu.

Zadání pro 1. tým:

Parta kamarádů nakupuje v obchoďáku. Po tom, co společně obešli desítku obchodů, dostávají všichni 
hlad. Rozhodnou se najíst v jedné z fast foodových restaurací, které v obchodním centru nabízejí své 
produkty. Matěj si objednává velký hovězí burger, Adam střední cheeseburger a Tereza smažené kuřecí 
nugety. Všichni spolu několikery velké hranolky a k pití velkou kolu. Takové posezení po nákupu s tímto 
druhem jídla zažili naposled tak před rokem. Parta se dobře baví, smějí se a vykládají si třeba o tom, jak 
tsi dneska Jakub v těláku oblékl naruby trenky.

Zadání pro 2. tým:

Tobiáš a Klára jdou po škole na kroužek hraní na saxofon. Ani jednomu dnes nechutnal oběd ve škole. 
Zase jim servírovali UHO (Univerzální Hnědou Omáčku) a Klára nesnědla vůbec nic. S prázdným břichem 
nebude mít sílu foukat do saxofonu. Rozhodnou se prosto najíst se rychle někde po cestě. Mají 10 minut, 
než jim přijede autobus. Rychle si objednají v nedalekém fast foodovém bistru. Tobiáš si vybral tortillu 
se zeleninou a kuřecím masem, k pití džus. Klára si vybrala zeleninový salát se sušenými rajčaty 
a bylinkovou zálivkou, k pití si neobjednala nic, protože má svoji vodu. Vše si nechali zabalit s sebou 
a utíkají na autobus, který tak tak stihli.

Aktivita 4

Fast food tě dožene, rychle pryč
Zadání pro 3.tým:

„Hej kámo, dáme zase gyros?“ Mikeš, Niki a Kiki jezdili celé odpoledne po městě na penny boardu, 
byli taky chvíli ve skateparku a pořádně jim vyhládlo. Mikeš si s sebou dnes nevzal vůbec žádné peníze, 
takže pokud nepůjde domů, umře hlady. A tak se nad ním Niki a Kiki slitují a pozvou ho společně na gyros 
a kofolu. Vedle skateparku je totiž „hladové okno“, kam chodí pravidelně po každém tréninku. Na ten se 
scházejí dvakrát i třikrát do týdne.

Zadání pro 4. tým:

Denisa s Laurou a Lukem jsou velcí sportovci. Závodně plavou s ploutvemi a tréninky mají skoro každý 
den. Proto se o sebe velmi dobře starají, jedí pravidelně, chutná jim pestrá a vyvážená domácí strava, 
velký výdej energie doplňují například čerstvými ovocno-zeleninovými šťávami. Jednou po tréninku, když 
měli zrovna všichni spát u Lukeho, se rozhodnou výjimečně navštívit pizzerii. Lukeho rodiče totiž nejsou 
doma a není nic připraveno. Denča zprvu protestuje, protože má vlastní jídlo z domu. Ale kamarádi mají 
hlad, tak si s nimi sedne. A zatímco oni jedí pizzu, sní si vlastní svačinu a ochutná jeden kousek.

Podněty do diskusí po jednotlivých scénkách:
Učitel může debatu vždy zahájit otázkou, zda podobnou situaci žáci zažili.

• Jaké má tento typ stravování výhody?
Je to chutné, cenově přijatelné, rychle připravené, často dobře dostupné a síť fast foodových 

 restaurací je hustá. Je možné dostat jídlo zabalené na cestu s sebou. Nabídka fast foodových řetězců 
 je většinou stálá, děti ji znají předem a vědí, co dostanou. Posezení s partou přátel u jídla, dobrá nálada.

• Jaké má tento typ stravování nevýhody?

 Strava ve fast foodu je velmi nevyvážená, nedostatečná z výživového hlediska, obsahuje velké 
 množství trans-nenasycených mastných kyselin, soli, ale i jednoduchých cukrů, které nedokážou 
 nasytit a zanedlouho se hlad opět přihlásí. Velký problém nastává, pokud si děti zvyknou 
 na pravidelné stravování ve fast foodech. U fast food jídel z „hladových oken“ je častým problémem 
 také nedostatečná hygiena.

• Co byste poradili žákům ze scénky, aby se vyhnuli negativním vlivům rychlého jídla, 
   nebo je alespoň zmírnili?

V nákupním centru nebo na ulici je pravděpodobně místo s lepší a zdravější nabídkou jídel, je tedy 
 vhodnější zajít tam. Pokud už někdo zavítá do fast foodové restaurace, doporučujeme objednat si 
 místo slazeného nápoje čistou vodu a jídlo doplnit čerstvým salátem či  si vybrat variantu 
 se zeleninou. Pokud někdo sportuje, stravuje se v běžných dnech pravidelně a vyváženě, jeho tělo 
 si s občasnou konzumací jídla z fast foodu lépe poradí. Nejlepší ovšem je, když si děti zvyknou vždy 
 si s sebou z domu brát větší svačinu, a nenadálý hlad tak dovedou vyřešit „z vlastních zdrojů“.

Způsob ukončení: 

Aktivita končí shrnutím důležitých závěrů ze společných diskusí. Je dobré začít důvody a výhodami konzumace 
těchto jídel. Teprve následně upozornit na nevýhody a skryté hrozby, které časté a pravidelné návštěvy 
restaurací 
s rychlým stravováním přinášejí. Učitel shrne nejdůležitější tipy a doporučení, jak předcházet negativním 
důsledkům konzumování fast food jídel, případně jak alespoň zmírnit jejich negativní dopad na zdraví. V 
každodenním stravování doporučujeme pestré a vyvážené domácí pokrmy, pravidelnost v jejich konzumaci 
během dne a také klid na jídlo a pomalé tempo. Na cesty je praktické vzít si s sebou svačinu, například v 
podobě ovoce a zeleniny. Ve fast food restauraci je vhodné si dát místo slazené limonády vodu či zředěný džus. 
Doporučujeme zvolit si variantu pokrmu 
se zeleninou nebo se zeleninovým salátem jako přílohou. Pokud je rychlá strava v jídelníčku častěji (tedy 2× 
měsíčně a více), doporučujeme kompenzovat ji také zvýšenou pohybovou aktivitou.

Metodické poznámky: 
U tohoto typu aktivity je důležité vedení učitele. Jedná se o motivaci žáků na začátku, úvod do tématu, 
sdělení smyslu a průběhu aktivity. Učitel může pomáhat s vymýšlením dalších rolí mimo hlavní postavy 
(prodavači, řidič autobusu, servírky, kolemjdoucí...). Je důležité si ověřit, že žáci chápou zadání a vědí, jaké 
sdělení mají ostatním spolužákům scénkou předat.
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Na tomto materiálu pracoval tým výzkumníků a odborných pracovníků projektu
Zdravá generace z Univerzity Palackého v Olomouci. Členy týmu, kteří se na jeho

vzniku podíleli, najdete na webové stránce www.zdravagenerace.cz/tym

Prezentovaná klíčová zjištění vycházejí z výsledků mezinárodní výzkumné studie HBSC,  
která je v České republice uskutečňována ve čtyřletých intervalech již od roku 1994.  

V současné době ji zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Do posledního výzkumu  
v roce 2018 se zapojilo více než 13 000 žáků ze všech typů škol a napříč regiony 

České republiky včetně hlavního města Prahy.

Doporučení formulovaná v tomto materiálu navazují na zjištění této
dlouhodobé studie a vycházejí z aktuálních informací a trendů popisovaných

Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Společností pro výživu, Státním zdravotním 
ústavem, Ministerstvem zdravotníctví ČR a Potravinářskou komorou.

Tipy a výukové aktivity byly vytvořeny týmem Zdravé generace  
s ohledem na zveřejněná zjištění a doporučení pro každé sledované téma.  

Splňují vybrané požadavky rámcových vzdělávacích programů základních škol,  
konkrétně ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a mohou se tak stát vhodným  

a vítaným rozšířením standardní výuky na základních školách  
a nižších stupních víceletých gymnázií.
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