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Zdravá pětka – program o zdravé výživě: 

 15. 3. 2017 
 

 Ve středu 15. března navštívila 3. třídu lektorka zdravé 

výživy. 

 Program byl rozdělen do dvou částí. V úvodní části se 

děti formou soutěže seznámily s tzv. potravinovým talířem – 

rozdělením potravin na bílkoviny, obiloviny, ovoce a zeleninu. Dozvěděly se také o 

škodlivosti některých pokrmů – např. polotovarů nebo přeslazených nápojů.   

 V druhé části, která byla pro všechny mnohem zajímavější, vytvářely děti ve 

skupinách „malá umělecká díla“ ze samých zdravých potravin. 

 A to nejlepší přišlo až na závěr, kdy si každý na svém výtvoru pochutnal. 

            Mgr. Dana Šindelářová 

 

Moc se mi to líbilo. Nejlepší bylo vyrábění obrázku. 

Dozvěděla jsem se, jak vypadá zdravý talíř a že se mají jíst 

dvě porce ovoce a 3 porce 

zeleniny.    

   Maruška 

 

Začali jsme pracovat ve 

skupinách. Paní lektorka 

nám dávala různé otázky a my jsme za každou správně 

zodpovězenou otázku dostali odměnu. Pak jsme dostali 

zdravé potraviny a z nich jsme mohli vytvořit obrázek, který 

jsme nakonec mohli sníst. Mňam.  Adam 

 

Naučila jsem se, co nemám jíst, aby mi nebylo špatně, a co mám jíst, aby mi bylo dobře. 

Moc se mi to líbilo.        Nela 

 

Bylo to super.         Valča 
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Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí. Soutěžili jsme v družstvech. Nejvíc se mi líbila ta 

poslední, kdy jsme do týmu dostali mísy se zeleninou a měli jsme z toho složit obrázek.  

              Anička  

     

Tohoto programu se zúčastnila i naše třída, šestá. 

    Paní Jana a Věrča nám povídaly o tom, jak jíst 

zdravě, co není příliš zdravé a jak si chutné a zdravé 

jídlo připravit. První hodina jsme měli teorii. Protože 

beseda probíhala ve školní kuchyňce, mohli jsme si 

později několik receptů prakticky vyzkoušet. Rozdělili 

jsme se do trojic. Každá skupinka si vylosovala jeden 

recept a bylo naším úkolem připravit zdravé a chutné 

jídlo. Jedna skupina připravila domácí smetánek, druhá 

plněné paprikové lodičky, třetí skupina zeleninové 

hranolky, další pak zázvorovou limonádu a poslední skupina müsli cheescake.  

S chutí jsme se pustili do práce a byli jsme zvědaví, zda se nám recepty povedou. 

Výsledek byl skvělý! Jídlo bylo jednoduché, rychle připravené a přitom zdravé. Určitě 

někteří z nás recepty zkusí i doma. 

    Akce se nám líbila. 

     Děkujeme. Žáci a žákyně 6. třídy. 
  

 

 

 


