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Člověk 

 

Člověk je součástí živé přírody. 

 Člověk: - dýchá 

     - přijímá vodu a potravu 

               - vylučuje odpadní látky 

     - roste a vyvíjí se 

     - rozmnožuje se 

Na rozdíl od zvířat dokáže člověk: - myslet 

                                                        - pracovat 

                                                        - používat řeč 

Člověk musí konzumovat zdravou a vyváženou stravu, která obsahuje: 

- bílkoviny 

- tuky 

- cukry 

- vitamíny 

- vlákninu  

               

 

 

 

 



Pracovní list na procvičení učiva 

1. U pravdivých odpovědí zakroužkuj písmeno a slovo napiš na řádek 
 

Jíme pestrou a rozmanitou stravu. O 

Přejídáme se. J 

Jíme pravidelně 5 krát denně. B 

Živočišné tuky nahradíme spíše rostlinnými. E 

Jídlo pomalu nekoušeme, ale rychle hltáme. K 

 Spotřebu cukru nijak neomezujeme. A 

Denně vypijeme aspoň 2 litry  tekutin.  Z 

Udržujeme si přiměřenou tělesnou váhu. I 

Ruce před jídlem a po něm si nemyjeme. P 

Jíme dostatek ovoce, zeleniny a vlákniny. T 

Hodně solíme a sladíme. O 

Jíme hodně tuků a tučných potravin. M 

Na noc se nepřejídáme. A 

 
…………………………………………………………………. 
 

2. Vylušti tajenku 
 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 

1.                2.      3.  

 

4.         5.                 6.          7.  

 
 

3. Pokud jsi luštil správně, výsledná slova z prvního a druhého cvičení znamenají 
totéž 

 
Jak nazýváme slova, která zní jinak, ale znamenají totéž? Jsou to slova 

   

S         



 
4. Zakroužkuj nemoci, které způsobuje nezdravá strava 

 Obezita 

 Chřipka 

 Angína 

 Cukrovka 

 Vysoký krevní tlak 

 Žloutenka 
 
 

5. Která jídla bychom měli správně jíst 5 krát denně během celého dne 
 

s       

 

s       

 

o    

 

s       

 

v      

 
 
 

6. Rozděl potraviny do těchto skupin 
 
kuře, čokoláda, hruška, šunka, bageta, sýr, jogurt, hrozny, okurek, chléb, salám, lízátko,  
mrkev, máslo, meruňka, rajče, dort, rohlík 
 

Mléčné výrobky Maso Cukrovinky Ovoce Zelenina Pečivo 

      

      

      

 
 
 

7. Zdravé nápoje podtrhni 
 

pepsi-cola, mléko, alkohol, voda,  čaj, káva, džus, pivo, minerálka 
 
 

8. Vyber zdravé potraviny a podtrhni je 
 

NANUK JOGURT PÁREK JABLKO PAPRIKA KNEDLÍKY  

RYBA  TATARKA SALÁM ČAJ  SÝR  DŽUS  

COLA  HRÁCH CHLÉB MLÉKO RÝŽE  BONBÓNY 



Tento pracovní list pošli ke kontrole 

5. Sestav jídelníček pro tvoji rodinu na neděli. Vybírej co nejvíce 

potravin ze zdravé výživy. 

Snídaně: ___________________________________________________ 

Svačina: ___________________________________________________ 

Oběd: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Svačina: ___________________________________________________ 

Večeře: ____________________________________________________ 

 

Jídelníček můžeš také nakreslit nebo nalepit z výstřižků z časopisů. 

(dobrovolné) 

 
 
 
Zkus se zamyslet a napsat, co na tvém stravování není správné (jaké nezdravé potraviny či 
nápoje konzumuješ 

  


