
Výchova ke zdraví 7. ročník 

                       výuka od 24. 4. – 24. 4. 2020 

 

téma: O alternativní výživě  

Kluci a holky, co je výživa, už víte. Co však je alternativní, Co byste řekli, 

že to může být? Jaký význam toto slovo má? Pokud říkáte, že jiná, než běžná, náhradní…máte pravdu. 

1. Nejprve budeme pracovat s textem. V průběhu se vás budu ptát...odpovězte si sami sobě, 

nikam odpovědi nepište… 

a) přečti si následující 

odstavec: 

„Alternativní výživa“ se od 

„běžné výživy“ nejčastěji 

odlišuje tím, že v jídelníčku 

osob, které ji praktikují, chybí 

některé druhy běžných potravin. Nejčastěji se jedná o vynechávání 

potravin živočišného původu – masa hospodářských zvířat, ryb, mléka, 

mléčných výrobků a vajec, např. u vegetariánů a veganů. Rozdíly ale 

mohou být také v odlišném způsobu přípravy pokrmů, ve výběru 

potravin vyprodukovaných v ekologickém zemědělství, či v nezvyklé 

kombinaci potravin. 

b) jaké důvody pro alternativní výživu mohou lidé mít? Co myslíte?  Podívejte se, které to tedy 

jsou…a našli byste i jiné? 

 

 Filozofické a ekologické – snaha žít v souladu s přírodou a nezabíjet zvířata. Tito lidé většinou nesouhlasí 

ani s rybařením, myslivostí, kožešinovým průmyslem, cirkusy či 

provozováním ZOO, odmítají používání výrobků z kůže, vlny a hedvábí 

či kosmetiky testované na zvířatech.  

 Náboženské – např. Židé nesmějí jíst vepřové maso, neboť považují 

prase za nečisté zvíře, v Indii je zase posvátná kráva a Indové proto nejedí 

hovězí a telecí maso.  

 Zdravotní – někteří lidé jen chtějí žít zdravěji a jsou přesvědčeni, že alternativní způsob stravování bude 

správná cesta ke zdraví, ačkoli to tak ve skutečnosti vůbec nemusí být. Extrémní alternativní způsoby 

stravování mohou totiž zdraví člověka naopak poškodit.  

 Dále je zde skupina osob, které jsou nemocné a hledají způsob, jak se vyléčit pokud možno „přírodní 

cestou“, volí proto alternativní výživu. Zastánci některých alternativních směrů tvrdí, že dokáží pomocí 

správně zvolené stravy vyléčit i velmi závažná onemocnění, například rakovinu. Nemocný člověk pak může 

lehce takovým tvrzením uvěřit a třeba i opustit klasickou léčbu, což mu může následně uškodit.  

 Jiné důvody – například během dospívání může být přechod k alternativnímu způsobu stravování 

protestem proti všemu tradičnímu.  

 



c) … a jaké jsou tedy jiné způsoby stravování? Slyšeli jste určitě o vegetariánství…existují však i 

jiné formy výživy… 

Vegetariánství  - vegetariáni odmítají jíst úplně či částečně potraviny živočišného původu. Podle toho, jaké 

živočišné potraviny jsou ochotni pozřít, je dělíme do „podskupin“:  

d) shlédněte videosnímek: https://www.youtube.com/watch?v=T56qvSZvxkU&t+= 

 Semi- nebo také demi-vegetariáni – nejedí pouze červené maso, tj. hovězí, 

skopové, vepřové, zvěřinu. Zato ale jedí ryby, někteří i drůbež, konzumují také 

mléko, mléčné výrobky a vejce.  

 Pesco-vegetariáni – nejedí žádné maso mimo ryb. Ze živočišných potravin 

konzumují mléko, mléčné výrobky a vejce.  

 Lakto-ovo vegetariáni – nejedí žádné maso ani ryby. Konzumují mléko, mléčné 

výrobky a vejce. Tato forma vegetariánství je v současné době v západních státech 

světa nejrozšířenější.  

 Lakto-vegetariáni – nejedí maso, ryby ani vejce. Ze živočišných potravin 

konzumují pouze mléko a mléčné výrobky.  

 Vegani – přísní vegetariáni, nejedí žádné živočišné potraviny – veškeré druhy 

masa, ryby, mléko, mléčné výrobky ani vejce. Někteří z nich nejedí dokonce ani včelí med. Jejich strava se 

skládá z obilovin, ovoce, zeleniny, ořechů a luštěnin. Výživa ve výchově ke zdraví 2018 Výukový program 

pro 2. stupeň ZŠ (ver. 2018) 61  

 Frutariáni – nejedí žádné živočišné potraviny – maso, ryby, mléko, mléčné výrobky a vejce, nejedí ani 

luštěniny a obiloviny. Konzumují jen čerstvé nebo sušené ovoce, ořechy, med a olivový olej.  

e) …a když se stravuji jinak, není to nebezpečné? Co myslíte? 

Rizikové jsou zejména extrémní způsoby výživy s velmi omezeným výběrem potravin. Strava bez 

živočišných potravin sebou nese některá úskalí:  

 většinou neobsahuje dostatek některých minerálních látek – např. 

jodu, železa, vápníku  

 často neobsahuje dostatek některých vitamínů – např. vitamínu D a 

B12 
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 některé důležité látky jako jsou železo a vápník se z rostlinné stravy vstřebávají do těla podstatně hůře než 

z živočišných potravin  

 potraviny rostlinného původu neobsahují plnohodnotné bílkoviny a je nutné je správně kombinovat. To 

může vést například u dětí ke vzniku podvýživy, chudokrevnosti, k poruchám růstu a k poruchám vývoje 

kostí.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T56qvSZvxkU&t+=


2. Práce se sešitem 

a) otevři si sešit, napiš datum a nadpis  - Alternativní výživa 

b) zapiš si:  

- liší se od „běžné výživy“ nejčastěji tím, že v jídelníčku osob, chybí některé druhy běžných 

potravin 

- náhrada potravin jinými – např. živočišné potraviny se nahrazují pouze rostlinnými 

/maso – sója/ 

c) doplň myšlenkovou mapu /už to umíte, vytvořila jsem pouze základ a informace čerpáte z textu/ 

– bude součástí zápisu: 

 

 

 

 

 

 

d) otestujte se: http://www.viscojis.cz/teens/index.php/otestuj-se/123-Vegetarianstvi/Question-123-

02fe8ca1f34dc95753836180a6dc2698 

… kdo chce – pexeso: http://www.viscojis.cz/teens/index.php/pexeso 

 

 

Krátký zápis s myšlenkovou mapou vyfoťte a pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz nebo 

pomocí messengeru /Šárka Vojčáková/  

do 27. 4. 2020 

 

… a příští týden se budeme věnovat nákupu a skladování potravin  
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