
ALENKA

Alenka èasto skoro ani nesnídá a nepije, 

nestihne to - nìkdy jde pozdì spát, 

protože se kouká na televizi, jindy nemá 

klid na spaní – ruší ji malý bráška, hluk 

od rodièù a další rušivé vlivy - ve 

spìchu odchází do školy.  

Ve škole rychle sní sladkou èokoládovou tyèinku 

koupenou v obchodì, a pokud to paní uèitelka 

nepøipomene, tak se zapomene napít. 

Na svaèinu má tatranku, slané køupky a sladkou 

limonádu. Vše obsahuje velké množství cukru, 

nebo soli, umìlých sladidel, umìlých pøíchutí, 

ztužených tukù a jejich náhražek, barviv, 

koznervaèních prostøedkù, aby produkty zùstaly 

stále ve stejné „kvalitì“ po dobu mnoha mìsícù, 

dokonce i rokù.  A pøitom jsou tyto umìlé 

potraviny pro zdraví velice nebezpeèné. 

Na obìd chodí do školní jídelny, tam vaøí dobøe 

– podle zásad zdravé výživy – a proto nìkdy 

Alenka nìkteré jídlo moc nejí – jeho chu�  je pro 

ni málo výrazná, zeleninový salát si bere 

málokdy, není na konzumaci zeleniny a ovoce 

z domova zvyklá.  

„Jak se stravuje a jak žije sedmiletá Alenka?“

 „Jak se stravuje a žije šestiletý Pé�a? Pojïme to zjistit:   

ALENKA a PÉ�A
Pé�a nejradìj veèeøí kozí sýr, který vyrábìjí doma z mléka 

od jejich kozy Bìlušky nebo její èerstvé mléko. K tomu mívá 

zeleninový salát, domácí celozrnný chleba nebo dušenou 

zeleninu. 

OTÁZKY PRO ŽÁKY:  
Co si myslíte o stravování a zpùsobu života Alenky a Péti? 

Které z dìtí žije zdravìji a cítí se lépe? 

Proè nebývalo Alence dobøe? 

Myslíte, že Pé�u také bolí èasto hlava nebo bøíško?

Které z dìtí má asi zdravìjší zuby? 

Jak se stravuješ a žiješ Ty? Spíše jako Alenka nebo Pé�a? 

Jaká forma stravování je pøátelštìjší k pøírodì a zvíøatùm? 

DALŠÍ MOŽNÉ NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY: 
Žáci mohou nakresli vše, co vèera za celý den snìdly, vèetnì bonbónù, žvýkaèek 

apod. Pøi následné diskusi mùžete porovnat kvalitu výživy žákù ve tøídì 

a soustøedit se na obsah nejdùležitìjších složek – vláknina, vitamíny, složené cukry, 

minerální látky. 

Má zdravá èi nezdravá strava vliv na zdraví jejich zubù? Jak èasto musí chodit 

k zubaøi kvùli bolení zubù èi špatným zubùm? 

Po absolvování Dne zdravé výživy, dokáží žáci navrhnout zmìny ve svém 

jídelníèku, zpùsobu života, èi v rámci školního stravování?  

Máte-li ve škole obchùdek s nezdravými pochutinami, zkuste hlasovat, zda-li je 

stále vìtšina dìtí (pøípadnì i pedagogù), která by jej zachovala.
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Na svaèinku v družinì zhltne vìtšinou zbytek 

tatranky a køupek nebo chipsù. Pití už ani nemá 

a zaèíná ji bolet hlava.  

Má kamaráda Medvídka Borùvku, který ji vždy øíká: 

teda, teda, to Ti nebude moc dobøe. Když se na Medvídka usmìje, jsou vidìt její 

šedé zkažené zuby. Alenka bývá èasto unavená, má nezdravou bílou barvu pleti, 

pobolívá ji hlava, mívá mrzuté nálady 

a je neklidná. Nìkdy je zase tak 

„rozdovádìná“, že se nemùže uklidnit 

a špatnì se ve škole soustøedí. Také 

bývá èasto nemocná, musí ležet 

v posteli a nemùže si hrát s kamarády. 

Doma mívá na jídlo èasto jen rohlík 

s „nìèím“, nebo rychlé polévky/ omáèky 

„ze sáèku“ a dlouhodobì trvanlivé 

zmražené potraviny ze supermarketu, 

které doma ohøívají v mikrovlnné 

troubì.  Hlavní pøísadou je keèup a další 

umìlá dochucovadla. 

PÉ�A

V sousední obci žije malý Pé�a. Také již 

zaèal chodit do školy. Veèer chodí spát 

vèas, aby si odpoèinul, nabral síly a mìl 

ráno více èasu a klidu na snídani.  

Ráno se nejdøíve napije teplého èaje nebo 

vlažné vody s citrónem. Snídá teplou obilnou 

kaši, co mu rodièe pøipraví, nebo obilné 

müsli, buï se sušeným, nebo èerstvým 

ovocem.

  

Pé�a mívá na svaèinku ve škole celozrnné peèivo 

upeèené z obilí vypìstovaného na ekologické farmì 

(BIO), buï s máslem, se sýrem nebo luštìninovou 

pomazánkou a k tomu vždy zeleninu. Na doplnìní 

má sebou ještì jablko nebo hrušku. 

Na obìd Pé�a sní dobré jídlo podle zásad 

zdravé výživy ve školní jídelnì. Paní 

kuchaøky polévky solí ménì – dìti si 

pøípadnì mohou trochu dochutit. Je zde 

volný výbìr z nìkolika druhù 

zeleninových, nebo ovocných salátù 

a dìti jsou pobízeny, aby si je pøidávaly. 

Dbá se na klid pøi jídle a dostatek èasu na 

nerušené obìdvání bez stresu. 

Pøi odpolední svaèince si Pé�a pochutná na obilném 

nebo sójovém dezertu, ovoci a pøípadnì ještì na bio 

lupínkách se sladem. Sebou má 2 – 3 pùl litrové láhve 

s pitím, v létì urèitì 3. Na pití má doma pøipravenou 

citronádu (voda, š�ava z èerstvého citronu, trochu 

cukru), nebo domácí š�ávu – napø. rybízovou, bezovou 

apod. 

Pé�a je odpoledne vìtšinou venku na zahradì (pokud nemá sportovní kroužek), jde 

s rodièi na procházku do lesa, nebo si hraje s kamarády. Televizi mùže pouze pùl 

hodiny dennì, ale i tak se kouká jen 

na Veèerníèek. Lepší jsou vlastní 

zážitky a ètení zajímavých knížek, než 

nehybné koukání na obrazovku, 

nièení si oèí a ubírání èasu pro pohyb 

a hraní si. Kamarádí se s kozou 

Bìluškou, kterou chovají doma a èasto 

se s ní podìlí o mrkev, jablko, 

hrušku... Bìluška mu øíká, že to jsou 

pro nì ty nejlepší dobrùtky. 
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