
Výchova ke zdraví 7. ročník 

příprava na výuku od 18. 5. do 29. 5. 2020 

úkol je zadán na 14 dní  

 

Milí žáci, 

Máme za sebou skladování potravin a jejich tepelnou přípravu – teorii. Teď je důležité zúročit 

vše v praxi. Váš úkol bude rozložen na dva týdny, během kterých si promyslíte co a jak. 

Budete pracovat podle instrukcí a fotografii výsledného výrobku spolu s informacemi mi 

pošlete. 

Zadání: 

Připravte pro svou rodinu pokrm: polévka a 

hlavní jídlo, nápoj, zeleninový salát, 

kompot… 

! přítomnost rodičů či jiné dospělé osoby 

nutná. 

! jedná se o tepelnou úpravu, není to studená kuchyně. 

Postup: 

1. Rozhodněte se, co budete připravovat, poraďte se s rodiči. 

2. Naplánujte si, s pomocí rodičů, který den se přípravě jídla budete věnovat. Promyslete 

si, jak budete při přípravě pokrmů postupovat. 

3. Sepište si, které suroviny k přípravě potřebujete, připravte recept: suroviny a postup 

přípravy. 

4. Nakupte suroviny, účtenku si ponechejte – budete ji potřebovat. Mnohé suroviny 

můžete mít doma – možná i všechny. V tom případě budete odhadovat cenu surovin, 

které jste použili. 

5. Připravte si suroviny k přípravě: 

 dbejte na hygienu, 

 dbejte na opatrnost při používání nástrojů a náčiní, 

 dodržujte bezpečnost při práci se spotřebiči – pracujte pod dohledem rodičů. 

6. Za dohledu rodičů připravte teplé jídlo: polévka, hlavní chod, nápoj a obloha, 

zeleninový salát či kompot. 

7. Nachystejte stůl ke společné konzumaci vámi připraveného jídla.  

8. Nezapomeňte na zásady stolování: náčiní, sklenička na nápoje, položení talířů, 

ubrousek. 

9. Své jídlo vyfoťte. 

10. Pokud ještě nemáte napsaný recept, napište jej na papír nebo do sešitu Vz. 



11. Sepište si, jakou cenu /kolik Kč/ má hodnota vašeho jídla – 

seznam surovin a jejich cena. K tomu vám pomůže účtenka 

z obchodu nebo váš odhad – pokud používáte domácí 

suroviny. Požádejte o radu rodiče – pokud nevíte. Seznam 

surovin a jejich cenu sepište na papír nebo do sešitu Vz. 

12. Recept a seznam surovin s jejich hodnotou v Kč také 

vyfoťte. 

13. Napište krátký příběh o tom, jak jste vařili, nebo pekli, 

dusili či smažili . Jak se vám dařilo, co vám šlo či nešlo, 

na co jste přišli, co jste se naučili, koho byste pochválili a 

za co. Příběh napište buď na papír nebo do sešitu Vz. 

Shrnutí: 

a) fotografie jídla 

b) fotografie receptu 

c) fotografie seznamu surovin a jejich cena 

d) povídání o přípravě pokrmů. 

Pomocník pro vás – jak vypadá recept?  Například takto: 

Rajská omáčka 

Suroviny 

500 g hovězího masa 

4 větší rajčata 

1 menší rajský protlak 

1 větší cibule 

1 bobkový list 

5 kuliček nového koření 

5 kuliček pepře 

3 hřebíčky 

špetka tymiánu 

1 lžička skořice 

1 lžička mleté papriky 

1/2 citronu (ocet) 

cukr 

olej 

sůl 

 

Zdroj: https://www.toprecepty.cz/recept/5007-rajska-omacka/ 

           http://www.viscojis.cz/ 

Postup přípravy receptu 

1. Nejprve uvaříme maso doměkka a vývar odložíme. Na oleji 

zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme pokrájená 
rajčata a dusíme, po chvilce dáme rajský protlak, koření: 

bobkový list, nové koření, pepř, hřebíčky, tymián, papriku a 

umytý citron nakrájený na kolečka (i s kouskem kůry!). 

2. Nyní vše zalijeme vývarem z masa, vaříme. Když se rajčata 

rozvaří, omáčku přecedíme, dochutíme cukrem, osolíme, je-
li třeba, okyselíme octem nebo dolijeme vodou na množství, 

které budeme potřebovat. 

3. Na másle uděláme tmavší jíšku, omáčku zahustíme nebo 

použijeme tmavou hotovou (tu jsem použila já). Potom 

nakrájíme maso na plátky, dáme ho do omáčky a ještě 
prohřejeme. 

 

 

fotografie mi pošlete na: 

vojcakovas@skolazh.cz nebo na 

messenger do 29. 5. 2020 

mailto:vojcakovas@skolazh.cz

