
Výchova ke zdraví 7. ročník 

výuka na období od 4. 5. – 8. 5. 2020 

Milí žáci, minulou hodinu jsme se věnovali skladování potravin. Vašim úkolem bylo vytvořit seznam 10 

zásad skladování. 

Dnes si je připomeneme a budeme se věnovat 

skladování potravin, které potřebují při svém 

uložení nižší teplotu. 

1. Připomeneme si…jak skladujeme: 

 Čistota a dobrá přístupnost skladovacích 

prostor.  

 Vhodná teplota skladování.  

 Uložení v suchu či v patřičné vlhkosti.  

 Omezení přímého slunečního světla.  

 Zajištění větrání.  

 Ochrana před prachem, mikroorganizmy, hmyzem a hlodavci.  

 Rozdělení potravin podle druhu.  

 Zabránění šíření pachu z uložených potravin a poškození obalů.  

 Pravidelná kontrola skladovaných potravin.  

 Společně s potravinami neskladujeme žádné jiné předměty ani látky 

 

2. Vyplňte krátký on line test: https://docs.google.com/forms/d/1YiQD0fmmCxGldT3YIPvEr-

NCk501eOm2whMDHo0NU-s/edit 

 

3. Nové učivo – skladování v chladu a mrazu – přečtěte si text a prohlédněte obrázky: 

Chlazené sklady mají teplotu většinou mezi 0 - 5 ºC. V domácnosti se jedná o chladničku, určenou ke 

skladování chlazeného masa, vajec, některých druhů zeleniny, uzenin, čerstvého mléka, jogurtů, sýrů, 

tvarohu a dalších mléčných výrobků, másla a margarínů, lahůdek, zákusků, zchlazených hotových pokrmů. 

Do chladničky je také třeba ukládat některé načaté, ale nespotřebované potraviny (typickým příkladem je 

trvanlivé mléko – před otevřením lze skladovat ve spíži, po otevření je vhodné je ukládat v chladničce). 

Mrazící sklady, s teplotami pod -18 ºC,  jsou určené pro skladování mraženého masa a drůbeže, mražené 

zeleniny, zamražených pokrmů a zmrzlin. V domácnosti je takovým skladem mraznička.  

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1YiQD0fmmCxGldT3YIPvEr-NCk501eOm2whMDHo0NU-s/edit
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KAŽDÁ POTRAVINA MÁ V CHLADNIČCE SVÉ MÍSTO 

 Mléčné výrobky skladujte ve střední a ve vrchní polici. Zde ukládejte také zbytky hotových pokrmů, 

sendviče, moučníky a potraviny s označením „po otevření uchovejte v chladu“.  

 

 Čerstvé maso a ryby ukládejte do nejnižší police, která je nad 

zásuvkou pro ukládání zeleniny a ovoce. Je zde nejnižší 

teplota a výhodou je, že šťáva z masa nemůže odkapávat na 

jiné potraviny.  

 

 

 Pro uložení zeleniny a ovoce je vhodná zásuvka na dně 

chladničky, neboť zde je vyšší teplota než v policích (kolem 

10 °C). Při nižších teplotách může dojít k poškození, 

především ovoce. 

 

 Poličky umístěné ve dveřích jsou „nejteplejším“ místem chladničky a jsou určené především pro 

vejce, nápoje, hořčici a další potraviny, které vyžadují jen velmi mírné chlazení. 

 

Podívejte so doma do chladničky, da to máte taky tak, jako na obrázku. 

4. Do svého sešitu si zapiš to, co je na následující stránce. Můžeš si vytisknout nebo překreslit 

obrázek chladničky či si poskládat puzzle /odkaz na následující straně/. 



5. Zápis: 

Skladování potravin v chladu a mrazu 

chladničky: 0 - 5 ºC, skladování potravin, které vyžadují chladné prostředí a načatých, ale 

nespotřebovaných potravin 

mrazničky: teplota pod -18 ºC, skladování mraženého masa a drůbeže, mražené zeleniny, zamražených 

pokrmů a zmrzlin 

nákres chladničky: obrázek je výše, místo obrázků můžeš použít text, např. ovoce, zelenina, vejce… 

Puzzle lednice: http://www.viscojis.cz/teens/index.php/puzzle 

Vypracovaný zápis a obrázek pošlete do 8. 5. 2020 na: 

vojcakovas@skolazh.cz nebo na messenger /Šárka Vojčáková/ 

Nenechávejte nic na poslední chvíli, pak se vám to hromadí! 

Vaše plnění úkolů si znamenám, vstupuje do závěrečného hodnocení. 

  

Mějte se zdravě!                                                                                                        Šárka Vojčáková 
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