
Dobrý den děti, 

Z minulého dálkového studia jsme dořešili podkapitolu „trávicí soustava“. Řešili jsme pomocí mnou 

poskytnutých návodných otázek např. popis trávicí soustavy od ústní dutiny po řitní otvor, 

jednotlivé orgány jimiž potrava v různých stavech prochází, jsme podrobně popsali z hlediska 

funkce. Prosím tedy o zaslání fota, skenů na adresu Jezowiczova.P@seznam.cz popř. kopií sešitu 

vypracovaných úloh vhozených do školní schránky to vše do 27. 3. 2020…práce budu hodnotit 

známkami. Učiňte tak i s úlohami pro týden 23. - 27. 3. 2020 viz níže 

Děkuji 😊 

Tento týden věnujeme dalšímu tématu, jež jsou „užitečné živiny“ a „energetická rovnováha“. 

Níže uvedený text je strukturován jako zápis do vašich sešitků v období od 23. 3. 2020 – 27. 3. 2020. 

Někde je třeba odpovídat na otázky, někde doplňovat, někde vyhledávat z učebnice či internetu apod. Přeji 

hodně zábavy 😊 

 

Nadpis: Užitečné živiny 

Opiš a doplň (do sešitu): 

 Metabolismus je _______________ (vytvoř definici svými slovy!) 

 Proces, při kterém se štěpí složité látky na látky jednoduché a zároveň se uvolňuje velké množství 

energie, se jmenuje ____________ (doplň) 

 Proces, při kterém se z látek jednoduchých tvoří látky složité a přitom se energie spotřebovává, se 

jmenuje ____________ (doplň) 

 Základními živinami pro organismus jsou: ______________ (doplň 6 složek) 

 Tělo přijímá 3 druhy cukrů ___________ (vypiš), které jsou obsaženy v potravě např. (vypiš) 

 Cukry jsou pro tělo důležité z hlediska ______________ (doplň, jakou mají funkci) 

 Tuky jsou přijímány ze dvou druhů zdrojů _____________ (doplň a uveď příklady) 

 Tuková tkáň v organismu má tyto funkce: ____________ (vypiš 3 funkce) 

 Bílkoviny jsou do těla získávány ze dvou druhů zdrojů ___________ (doplň a uveď příklady) 

 Bílkoviny mají pro tělo nezastupitelný význam: _____________ (vypiš 2 funkce) 

 Voda je důležitá z důvodu _____________ (doplň 2 důvody) 

 Minerální látky např. ______________ (vymysli nějaké dvě minerální látky, které znáš z hlediska 

svého životního stylu a rozveď, proč je jejich přítomnost důležitá) 

Vaším úkolem bude, pozorovat jeden celý den (od prvního jídla až po poslední) složení z hlediska 

živin veškerá jídla a pití, jež požijete. Pište si to na papírek…mohlo by to vypadat takto: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dala jsem si 6 věnečků ke sklenici mléka (polotučné) 

Jídlo/pití Tuky na 
100 g  

Tuky/1 věneček Sacharidy 
na 100g 

Sacharidy/1 věneček Bílkoviny 
na 100 g 

Bílkoviny/1 věneček 

Věnečky 25 g 2,9 g x 6 ks = 17,4 g 59,5 g 6,8 g x 6 ks = 40,8 g 6,5 g 0,7 g x 6 ks = 4,2 g 

 Tuky na 
100 ml 

Tuky/250 ml Sacharidy 
na 100 ml 

Sacharidy/250 ml Bílkoviny 
na 100 
ml 

Bílkoviny/250 ml 

250 ml 
mléka 

2 g 2 g x 2,5 = 5 g 5 g 5 g x 2,5 = 12,5 g 3 g 3 g x 2,5 = 7,5 g 
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Tohle jsou data, která jsem zanesla do tabulky na základě mé chutné svačinky. Vycházím z informace, že 

optimální poměr živin v potravě je 60 % cukrů, 25 % tuků a 15 % bílkovin. 

Hmotnost snědených věnečků byla 60 g a v nich bylo obsaženo: 

 17,4 g tuku = 29 % 

 40,8 g sacharidů (cukrů) = 68 % 

 4,2 g bílkovin = 7 % 

Po procentuálním vyjádření složek v sušenkách můžu vyvodit informaci, že moje tělo strádá po bílkovinné 

složce, ale přebíjí to cukr a tuk. Co se bude dít s mým tělíčkem? Svaly nula, ale bříško se bude 

smát…takové jídlo mít častěji tak….  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy, prosím, pokračujte v tomhle duchu, hezky si vytvořte tabulku se všemi jídly za 1 den, a vepisujte si tam 

tyto základní hodnoty. Pak je vyjádřete v procentech a porovnejte s optimálním poměrem živin v potravě - 

60 % cukrů, 25 % tuků a 15 % bílkovin.  

Pokud máte ve stravě potravinu, která není v obalu nebo nemá na obalu kalorickou tabulku, posílám odkaz, 

ve kterém najdete informace o podílu živin v jednotlivých potravinách: 

http://www.kaloricke-tabulky.cz/kaloricke-tabulky-potravin 

Možná přijdete na to, proč jste bez energie, svaloviny, bříška, s bříškem… 😊 chi 

Prosím o zpětnou vazbu: foto, sken, popř. kopie vhozené do školní schránky, vypracovaných úloh v sešitě 

na adresu Jezowiczova.P@seznam.cz  do 27. 3. 2020, práci budu hodnotit známkami. Připomínám i ty 

předchozí úkoly z minulého týdne. Děkuji 

 

Děti, opatrujte se mi 😊 zase brzy Na viděnou. 
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