
Výchova ke zdraví 7. ročník  

                                termín: od 6.4 do 10.4. 2020 

Milí žáci, 

Už máme za sebou pyramidu výživy: video zde https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs 

zásady zdravé výživy: video zde: https://www.youtube.com/watch?v=1mv7yeHbRrU 

a prohlédli jste si etiketu z jednoho výrobku.  

Tento týden se zaměříme na záruční lhůtu a dostanete praktický úkol. 

Pracujte podle pokynů: 

1. Prostudujte si následující text: 

Datum použitelnosti (DP, anglicky „Use by Date“) 

použitelnosti se uvádí slovy "Spotřebujte do...". Datum se uvádí v předepsaném pořadí - den, měsíc a 

rok ukončení této doby. Je-li potravina označena dobou použitelnosti, tedy slovy: „Spotřebujte do…“, 

musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování. 

Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle 

spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež, výrobky studené kuchyně atp. 

Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a  nesmí se v žádném případě 

uvádět do oběhu. 

 

Datum minimální trvanlivosti (DMT, anglicky „Best before“) 

Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "Minimální trvanlivost do…" a opět následuje uvedení dne, 

měsíce a roku. DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být 

konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp. 

Potraviny s prošlou dobou minimální 

trvanlivosti lze uvádět do oběhu pouze 

pokud jsou zdravotně nezávadné a 

pokud jsou jako prošlé označeny a 

odděleně umístěny. 

(Označení slovem "sleva", "akce" není v 

žádném případě dostačující). 

Po ukončení data výrobce nezaručuje 

chuťové a výživové kvality výrobku. 

Odpovědnost za zdravotní 

nezávadnost potraviny s prošlou dobou 

minimální trvanlivosti přebírá prodejce. 

Jestliže za slovy "Spotřebujte do" nebo 

"Minimální trvanlivost do" nebude 

následovat datum, musí zde být 

uvedeno, kde je toto datum na obale 

vyznačeno. 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
https://www.youtube.com/watch?v=1mv7yeHbRrU
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76638.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76612.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76744.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92088.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76547.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92272.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92272.aspx


2. Co už tedy víme… 

➢ Že se při koupi balených potravin máme podívat na dobu spotřeby, 

➢ Že musí být spotřeba označena datem, 

➢ Že po této době může být potravina závadná, 

➢ Že při informaci spotřebujte do…musí být také uvedeno datum, do kterého musíme potravinu 

využít. 

3. Váš úkol: 

Protože všichni rádi jíte, protože už víte, co jsou živiny a doplňkové látky, protože víte, že je důležitý 

pitný režim, znáte zásady stravování a máte rádi jídlo, které na talíři vypadá lákavě, tak proto nebude 

tento úkol pro vás moc těžký      . 

➢ Přichystejte pro své blízké jídlo, které bude zdravé, oku lahodící – lákavé… 

➢ Může to být snídaně, svačina, večeře… 

➢ Musí splňovat zásady zdravé výživy… 

➢ Musí být naservírováno: talíř, ubrousek, jídelní náčiní… 

➢ ! čistota stolování… 

➢ Součástí musí být nápoj – vzpomeň si na náš projekt: kolik je cukru v nápojích… 

➢ Nápady můžeš čerpat od rodiny, z internetu… 

➢ Jídlo vyfoť a pošli       

Náměty: 

           

https://www.hamanek.cz/magazin/vyziva/zdrave-svaciny-pro-deti-by-mely-byt-i-vesele/ 

https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/496083/50-tipu-na-svaciny-pro-deti-

originalni-zdrave-a-vyborne-na-chut.html 

Fotografie zašlete do 6.4.2020 na: vojcakovas@skolazh.cz nebo 

messenger /Šárka Vojčáková/ 

Zdroj:  

https://www.bezpecnostpotravin.cz/datum-minimalni-trvanlivosti-datum-pouzitelnosti-nove-informace.aspx 

https://slideplayer.cz/slide/3063189/ 

http://www.pharmapoint.cz/zajimavosti/minimalni-trvanlivosti-co-to-znamena-a-jak-je-to-u-kterych-vyrobku-

urcujici/ 

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/polovina-cechu-chape-spatne-rozdil-mezi-pojmy-minimalni-

trvanlivost-a-spotrebujte-do 

http://potravinypomahaji.cz/category/jidlo-neni-odpad/data-a-mereni/ 
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