
Milí sedmáci, vítám 

vás…jsem 

Bramboráček a 

provedu vás výživou…

…začínáme…



živiny







Už se vám sbíhají sliny 

a máte chuť na něco 

dobrého?



...tak jo, pojďme na 

ně!!! Na koho? No 

přece na…



cukry /sacharidy/

Kde je tento symbol – to piš 

do sešitu Výchova ke zdraví.





➢jsou pro náš organizmus rychlým zdrojem energie

➢jeden gram dodá tělu asi 17 kJ /kilojoulů čti 

kilodžaulů/ 

➢jsou uloženy jako glykogen v játrech a ve svalech - při 

hladovění se v játrech začne glykogen štěpit na glukózu 

/hroznový cukr/

➢glukóza je jednoduchý cukr, vyskytuje se v ovoci



➢ při vyčerpání glykogenových zásob, například při 

delším hladovění, si tělo začne glukózu vyrábět z 

bílkovin a tuků

➢ v nadbytku se sacharidy v těle ukládají do 

zásob nejprve jako glykogen, pak na tuky a 

ukládá je



sacharidy

jednoduché

složité

glukóza – hroznový cukr

fruktóza – ovocný cukr

sacharóza – řepný cukr

škroby

vláknina



a) jednoduché cukry

❑sladkosti, bonbony, zákusky, zavařeniny či 

sladké limonády

❑jsou okamžitým zdrojem energie, ale velmi 

rychle po nich nastoupí hlad a únava

❑ neobsahují další výživné látky 

❑některé sladkosti (dorty, sušenky, zmrzliny) 

navíc nejsou pouze zdrojem cukru, ale také 

nasycených tuků, které našemu zdraví vyloženě 

škodí

❑sladkosti proto do našeho jídelníčku patří jenom 

jako zpestření! 





b) složité

➢ najdeme v obilovinách, luštěninách, rýži, bramborách…

➢ pro zdraví je důležité je celozrnné pečivo, neloupaná (natural) rýže, 

celozrnné špagety apod.

a) tuky a sacharidy

b) vitaminy a vláknina

c) bílkoviny a antioxidanty

a) tuky a sacharidy

Energii dodávají tělu hlavně:



b) způsobují bolesti hlavy, u dětí i těžké migrény
c) jsou bohatým zdrojem nerozpustné vlákniny

Přidané jednoduché cukry bychom měli jíst co 
nejméně a proč?

a) jsou rychlým zdrojem energie a chudé na vitaminy a jiné 
potřebné živiny



➢ vláknina je součásti rostlinných potravin, které naše tělo 

nedokáže rozložit

➢ má řadu prospěšných vlastností – pomáhá formování stolice a 

pravidelnému vyprazdňování, váže na sebe vodu a některé 

látky z potravy, například cholesterol

➢ je nezbytná pro správné trávení, chrání proti zácpě, pomáhá 

v léčbě nadváhy, obezity a cukrovky, chrání před vznikem 

některých nádorových onemocnění a před chorobami srdce a 

cév. Je obsažena hlavně v celozrnných výrobcích, v 

luštěninách, v ovoci a zelenině

Vláknina



Sacharidy by měly tvořit asi 55 – 60 % celkového energetického příjmu.

Doporučený denní příjem vlákniny by měl být alespoň 30 g.

a) v kilopaskalech (kPa)
b) v kilonewtonech (kN)

V jakých jednotkách vyjadřujeme energii?

c) v kilojoulech (kJ)



Které potraviny jsou významným zdrojem vlákniny?

b) maso a mléko
c) ořechy, semínka a mořské ryby

a) luštěniny, zelenina a ovoce



Nadbytečný příjem cukru zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku nadváhy, obezity, cukrovky či zubního kazu!



Nejvíc nebezpečný pro vznik zubního kazu je řepný cukr.

Sacharóza se získává hlavně z cukrové řepy a cukrové třtiny). 

Ze sladkostí jsou nejhorší ty, které se lepí a ulpívají na povrchu zubů, 

jako jsou karamely, lízátka, čokoláda, marmelády, sušenky. 

Čím častěji během dne jsou sladkosti včetně sladkých nápojů 

konzumovány, aniž by následovalo vyčištění zubů, tím více se riziko 

vzniku zubního kazu zvyšuje. 

Stejně tak nejsou vhodné ani neředěné ovocné šťávy, neboť obsahují 

kyseliny, které leptají zubní povrch. 

Naproti tomu například tvrdý sýr je potravinou, která před vznikem 

zubního kazu může chránit, neboť neutralizuje kyselé prostředí a 

dodává vápník a fosfor. Individuální odolnost zubů je ovlivněna 

celkovým jídelníčkem, který by měl obsahovat všechny nezbytné živiny, 

zejména dostatek bílkovin, vápníku, fosforu, fluoru a dalších 

minerálních látek a stopových prvků



Jaké jsou hlavní možnosti 

ochrany?

•oddálení infekce bakteriemi 

způsobujícími zubní kaz u malých 

dětí

•vhodné složení stravy s omezením 

jednoduchých sacharidů

•pravidelné a správné čištění chrupu

•pravidelné preventivní prohlídky u 

zubního lékaře

•fluoridová prevence



zuby by se měly čistit minimálně 2x denně pomocí měkkého zubního kartáčku 

s krátkou čistící částí, aby byly dobře dostupné všechny čištěné prostory

po večerním čištění zubů už by se nemělo jíst, a to ani dříve schvalované 

jablko, pít se mohou jen nápoje bez obsahu cukru, jako jsou stolní voda, 

neslazená minerálka či neslazený čaj

během spánku klesá produkce slin a tím se šance na vznik zubního kazu

zvětšují

A pozor! Ani sebelepší žvýkačka bez cukru čištění zubů nemůže nahradit.

vhodný kartáček, zubní pasta, ústní voda dentální nit, kartáček pro čištění 

mezizubních štěrbin 



Na lékařskou zubní prevenci bychom neměli zapomenout 2x 

ročně. Lékař při preventivní prohlídce zkontroluje stav chrupu 

a opraví případné defekty zubů v jejich zárodku.



… a příště 

vás zvu na 

tuky ☺


