
Výchova ke zdraví 7. A,B – období od 30. 3. 202 do 3. 4. 2020, 

splněný úkol pošlete do 3. 4. 2020 

na: vojcakovas@skolazh nebo prostřednictvím messengeru /Šárka Vojčáková/ 

Téma: Klíče k bezpečnému stravování 

Pracuj podle pokynů: 

1. Otevři si učebnici, kterou najdeš zde: 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/U%C4%8Debnice%20Web%20fin_dol.pdf 

a nalistuj si str. 21 

2. Přečtěte si úvod a informace – co patří k rizikovým potravinám. 

3. Zamyslete se, proč právě výše uvedené potraviny se označují jako rizikové. 

4. Přečtěte si další odstavec. Potvrdily se ti vaše myšlenky? Přišli jste na něco nového, co tu není 

uvedeno? A překvapilo vás něco? 

5. Přečtěte si následující odstavec – je tam zmínka o světové zdravotnické organizaci WHO. 

Dovedete si představit, co to je? 

Zde je odkaz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace 

6. Teď už víte, čím se tato společnost zabývá a kdy vznikla. 

Můžete popřemýšlet nad tím, proč vznikla po 2. světové válce a proč 

má na své vlajce zeměkouli, hada, hůl a ratolesti /větvičky/ 

7. Přečtěte si následující text od str. 22 do str. 24. 

8. Otevřete si sešit, napište datum a nadpis: 

Zásady bezpečného stravování 

Vypište si jednotlivé klíče – od prvního do pátého. Vždy název 

zásady /klíče/ a stručně co tato zásada říká. 

Například: 

1. Udržujte čistotu – mytí rukou při práci s potravinami, mytí náčiní a pracovní plochy. Ochrana 

potravin před hmyzem a škůdci 

2. Oddělení syrových potravin před tepelně upravenými – ochrana před přenosem 

mikroorganismů. Syrové maso a vejce nesmí být spolu s tím, co ihned jíme. 

3. … 

4. … 

5. … 

9. Odpověz na otázky – ty nepřepisuj, pouze odpověz. 

a) Zamyslete se, ve kterých dalších situacích by mohlo dojít k přenosu mikroorganizmů 

během přípravy jídla. 

b) Vysvětlete, proč právě úprava potravin při teplotě vyšší než 70 °C nás může ochránit 

před nákazou 

c) Hotové pokrmy ponecháváme při pokojové teplotě co nejkratší dobu. Vysvětlete tento požadavek 

na základě znalostí o podmínkách vhodných pro množení mikroorganizmů. 

d) Můžeme převařením vody zajistit, aby ve vodě nebyly obsaženy mikroorganizmy? Svou 

odpověď zdůvodněte. 

e) Prohlédněte si pečlivě obrázek balené šunky. Které informace lze z obalu zjistit? 

Obrázek je na další straně. 

f) Mohu sníst potravinu, na které je plíseň – tu odstraním, oddělím a zbytek sním? Pokud ne, tak 

proč? 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/U%C4%8Debnice%20Web%20fin_dol.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace


 
 

 

Zdroj: 
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