
Díl 1. 

Pokusné ověřování Pohyb a výživa 
 

Proč byl program Pohyb a výživa vyhlášen?  
Dostatek pohybu a odpovídající výživa patří mezi základní životní potřeby dětí. Současný 
pohybový a výživový režim většiny dětí však těmto životním potřebám neodpovídá. 
Důsledkem je pokles tělesné zdatnosti, nárůst obezity a zvyšující se výskyt dalších 
zdravotních oslabení.  
 

Co je hlavním cílem programu Pohyb a výživa? 
Je třeba ověřit, jakým způsobem můžeme zkvalitnit pohybový a výživový režim našich dětí. 
Denní režim školáků významně ovlivňuje především rodina a škola. Pokud se podaří 
společným úsilím školy a rodiny zlepšit pohybové a výživové chování dětí, můžeme 
v dohledné době očekávat zlepšení zdravotního stavu dětí i celé populace.  
 

Co znamená pojem zdraví a čím je ovlivňováno? 
Zdraví je jedním z nejdůležitějších předpokladů kvalitního lidského života. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální 
pohody, a ne jen nepřítomnost nemoci nebo vady. Řada studií se shoduje na tom, že zdraví je 
dominantně ovlivňováno životním stylem, a to asi z 50 %. Nejvýznamnější roli v životním 
stylu dětí přitom hraje dostatek pohybu a správná výživa. Proto je zřejmé, že péči o zdraví, 
výchově ke zdraví a úrovni zdravotní gramotnosti, je potřeba věnovat náležitou pozornost.  
 

Jak bude program Pohyb a výživa realizován?  
Škola má za úkol vytvářet podmínky pro optimální pohyb a výživu žáků během pobytu ve 
škole a ve spolupráci s rodinou vést děti ke zdravému životnímu stylu. Program dětem 
objasňuje šest priorit (VI P) v jejich pohybovém a výživovém režimu a Vy, rodiče, se rovněž 
můžete do programu zapojit. Máte hned tři možnosti, jak to udělat.  
 
1) zlepšit pohybový a výživový režim svých dětí i celé rodiny podle návodu vyjádřeného  
v pyramidách pohybu a výživy v pracovních sešitech žáků.  
 
2) aktivně přispět k realizaci programu na školách (spolupráce se školou, vedení kroužků, 
spoluúčast na Dnech zdraví, Týdnech zdraví apod.).  
 
3) průběžně hodnotit program Pohyb a výživa na webových stránkách Pohyb a výživa: 
http://pav.rvp.cz/ 
 
 



Díl 2. 

Priorita první – PRAVIDELNNOST VE VÝŽIVĚ 
 

Pravidelnost, stejně jako v běžném životě, je důležitá i ve výživě. 
Měla by se uplatňovat již od raného věku a je vhodné ji dodržovat 
v průběhu celého života. Mezi základní doporučení dobré stravy 
patří jíst patřičně často: pravidelně snídat, svačit, obědvat, znovu svačit  
a večeřet. Stejně tak i pít. Nápoj by měl být součástí každého jídla. Tělo tak má možnost 
dobře hospodařit s přijatou energií a živinami. 

Pravidelnost je dobrá také ve frekvenci konzumace určitých potravin. Pomáhá nám na 
potraviny nezapomínat a předcházet tak následkům jejich nedostatečného příjmu. Příkladem 
dodržování pravidelnosti může být i doporučení konzumovat ovoce a zeleninu minimálně 
pětkrát denně, rybu nebo rybí pokrm dvakrát týdně a luštěniny minimálně jednou týdně.  

 

 

Obrázek: Poměrné rozdělení energie v průběhu dne 
Druhá večeře je dobrá pro děti s vyšší pohybovou aktivitou nebo v období rychlého růstu, není však 
nezbytná. 

 

Proč je důležité pravidelně jíst? 
Stravou jsou do těla přiváděny látky neboli živiny, které jsou následně vstřebávány do tělních 
tekutin a v těle dále zpracovávány. Jsou použity jako zdroje energie, slouží ke stavbě tkání, 
vytvářejí se z nich biologicky významné látky (např. hormony, enzymy, bílkoviny, některé 
vitaminy) nebo se ukládají do zásoby. Veškeré přeměny těchto látek jsou doprovázeny 
energetickými změnami. Energie se při nich buď spotřebovává (tvorba složitějších 



organických látek na jednodušší), nebo uvolňuje (štěpení složitých organických látek na 
jednodušší). Energii organismus využívá k udržení stálé teploty, k činnosti orgánů, ke svalové 
práci a k růstu. 

V organismu tyto chemické přeměny probíhají neustále. Nazývají se přeměna látek a energií  
– metabolismus. Proto je pro udržení základních životních funkcí, růstu či pohybu nezbytný 
pravidelný přísun všech živin. 

Energii tělo získává ze stravy hlavně ze sacharidů, tuků a 
bílkovin. Nadbytek energie tělo ukládá do zásob ve 
formě tukové tkáně. Pro správné hospodaření s energií je 
důležitý pravidelný přívod energie. Pokud je tělo 
vystaveno hladu, reaguje snížením výdeje energie  
a následným zvýšeným ukládáním energie při přívodu 
stravou. Tělo se snaží s energií šetřit  
a co nejvíce ji uložit „na horší časy“. Tak tomu bylo 
v průběhu vývoje lidstva, kdy se střídala období 
nedostatku a nadbytku stravy. Popisovaný stav se nás 
však již netýká, protože dlouhodobě žijeme v období 
nadbytku. 

V současné době spíše řešíme následky nevhodných redukčních diet či příliš dlouhých 
intervalů mezi jídly, které se velmi často projevují ve formě nárůstu tělesné hmotnosti, I 
proto je pravidelný režim s maximálně 3hodinovými intervaly mezi jednotlivými jídly 
základním doporučením správného stravování. 

 

Kolikrát denně by měl člověk jíst? 
Člověk by měl jíst přibližně 5krát denně a jednotlivá jídla by od sebe neměla být časově 
vzdálená více jak 3 hodiny. Předcházíme tím pocitu hladu, který signalizuje nedostatek 
energie v našem těle. Hlad způsobuje tělu stres, hůře se soustředíme, máme špatnou náladu, 
chybí nám energie na běžné činnosti. Jídla by za sebou měla následovat ve 2 - 3 hodinových 
intervalech. Pro dětský organismus není dobré hladovění, ale ani neustálé pojídání 
(zejména výživově neplnohodnotných potravin).  

Dodržování intervalů mezi jídly patří k důležitým podmínkám 
při pobytu dětí ve škole. Někdy se nám stane, že nelze 
z různých důvodů dodržet tříhodinový interval mezi jídly. 
Řešením je druhá malá ovocná či zeleninová svačina (např. 
v 7:00 snídaně, v 9:40 svačina, v 11:00 ovoce, ve 13:30 oběd). 
Mladším dětem musejí ve školním prostředí s tímto 
požadavkem pomáhat učitelé a vychovatelé. Děti jsou následně 
při školní výuce pozornější a přicházejí do školní jídelny 
„zdravě hladové“. 



 

Co je to hlad? 
Hlad je pocit, který je vyvolán snížením hladiny glukózy v krvi pod určitou normální hladinu. 
Tento děj ovlivňuje hormon inzulin, Po konzumaci sladkostí dochází k silnému vyplavení 
inzulinu do krve. Inzulin zde umožňuje přesun glukózy do buněk kosterního svalstva a tukové 
tkáně, kde dále dochází k metabolismu glukózy. Následkem rychlého poklesu glukózy 
nastává pocit hladu – především po konzumaci sladkostí dochází již po jedné až dvou 
hodinách k pocitu hladu a neudržitelné chuti na něco dalšího k jídlu. 

 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 

Díl 3. 

Priorita druhá – PESTROST VE VÝŽIVĚ 
 

Pestrost je nejdůležitějším ukazatelem kvality naší 
výživy. Díky ní většinou nehrozí nedostatek ani 
nadbytek sacharidů, tuků a bílkovin, vitaminů, 
minerálních látek či jiných živin. Pestrostí snižujeme 
riziko příjmu nežádoucích látek přijímaných společně se 
stravou. Pestrost se týká jednotlivých potravinových 
skupin i zdrojů živin. V praxi to znamená, že si např. 
vybíráme ovoce a zeleninu různých barev, že si volíme z pestré nabídky pečivo a přílohy, ale 
také, že chléb je od různých pekařů a mléko z různých mlékáren nebo farem. Při dostatečně 

pestré stravě nám nehrozí nedostatek vitaminů  
a minerálních látek a je zcela zbytečné užívat jakékoli 
vitaminové nebo jiné doplňky stravy. Jejich užíváním 
bez lékařského doporučení můžeme tělu spíše ublížit. 
S výběrem výživově plnohodnotné stravy nám pomáhá 
potravinová pyramida- V České republice máme 
oficiální doporučenou Ministerstvem zdravotnictví. Pro 
potřeby programu Pohyb a výživa byla tato pyramida 
upravena, doplněna o pitný režim a byly jasně 
definovány porce jednotlivých potravinových skupin.  

 

Obrázek: Ovoce a zelenina v barvách duhy 



Pyramida pro děti musí být snadno pochopitelná, proto je velikost jedné porce přirovnána 
k sevřené pěsti, případně rozevřené dlani. Pyramida výživy pro děti se skládá ze sedmi 
skupin: jedné skupiny nápojů a šesti skupin potravin. Porce jsou znázorněny jako kostky, ze 
kterých je pyramida sestavena. Doporučované počty porcí jsou v pyramidě znázorněny na 
jejím pravém boku. 

Pro dobře složenou stravu platí, že hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) jsou složena ze všech 
pater pyramidy. U dětí to platí i pro svačiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Pyramida výživy pro děti (autorky L. Mužíková, V. Březková) 

 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díl 4. 

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti 
 

Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme 
s jednotlivými jejími patry.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Základna pyramidy 
Základnu pyramidy tvoří nápoje, které jsou nedílnou součástí stravy. Dbát musíme jednak 
na jejich množství, ale i na kvalitu. Je potřeba omezit slazené i sycené nápoje a podporovat 
pití obyčejné vody či případně vody velice mírně ochucené (např. ovocnou šťávou). Do 
skupiny nápojů řadíme i mléko. Naše potravinová legislativa zařazuje mléko mezi 
potraviny, ale z důvodu vysokého obsahu vody řadíme mléko v Pyramidě výživy pro děti 
mezi nápoje. Chápeme tedy nápojem tekutiny, které si děti mohou nalít do skleničky nebo 
hrnečku. Základem pitného režimu je obyčejná vody, proto se samostatně objevuje ve třech 
kostkách. Vždy je dobré dávat přednost neslazeným tekutinám a oslazený čaj, vodu se 
sirupem nebo džusem pít jen pro zpestření pitného režimu.  

 

 

Obrázek: První patro pyramidy výživy pro děti 

 

 



 

Žluté patro pyramidy 
Ve druhém patře pyramidy jsou znárodněny obiloviny, pekařské výrobky, těstoviny apod., 
neboť obsahují hlavní podíl sacharidů, které jsou podstatným zdrojem energie v naší stravě. 
Tělu dodávají také vitaminy skupiny B, vlákninu a minerální látky. Základem tohoto patra 
jsou různé varianty příloh, ze kterých bývá velmi často vybíráno pečivo, chléb, těstoviny  
a rýže. Z hlediska pestrosti je ale velmi užitečné zařazovat i méně známé druhy příloh, jako 
jsou vločky, bulgur, jáhly (loupané proso), kukuřice a pseudoobiloviny, mezi které patří 
pohanka, amarant a quinoa (merlík čilský). Rýže, kukuřice, jáhly a pseudoobiloviny patří 
mezi bezlepkové potraviny. 

 

 

Obrázek: Druhé patro Pyramidy výživy pro děti 

 

Celozrnné versus bílé pečivo 
Čím více mouky se ze zrna vymele, tím mouka obsahuje více složek z celého zrna, tedy více 
bílkovin, tuku, vitaminů skupiny B, minerálních látek (fosfor, draslík, hořčík) a vlákniny. Za 
celozrnné lze považovat také například vločky, kroupy, mouky z celých zrn jakékoli 
obiloviny, grahamovou mouku, také bulgur (neboť jde o nalámanou celozrnnou pšenici), rýži 
natural či pukance jakéhokoli celého zrna. 

 

Třetí patro pyramidy 
Zeleno-oranžové patro Pyramidy výživy pro děti tvoří ovoce a zelenina. Tyto potraviny jsou 
pro tělo velmi důležitým zdrojem vody, vlákniny, vitaminu C a minerálních látek (draslíku, 
hořčíku či vápníku) i dalších významných bioaktivních látek, které neslouží přímo jako 
živiny, ale mohou sehrávat významnou úlohu v prevenci nemocí. Cenné jsou nejenom 
čerstvé druhy zeleniny a ovoce, ale i tepelně zpracované, uchovávané zmrazením, 
sušením či konzervováním. Využitelnost některých látek se zpracováváním může zvyšovat 
(využitelnost lykopenu v rajčatech). Některé druhy se bez tepelné úpravy z různých důvodů 
nekonzumují (např. brambory, fazole, lusky, dýně). Za vhodné lze také považovat tzv. 
smoothie, což je v podstatě rozmixované ovoce či zelenina. Smoothie oproti džusům obsahuje 
dužinu a tím i přirozené množství vlákniny. 



Naše strava by měla obsahovat značný podíl kusového ovoce a zeleniny. Zejména děti by 
měly dostávat ovoce a zeleninu připravenou tak, aby byly nuceny řádně využívat svůj 
chrup. Kousání a žvýkání podporuje tvorbu slin, které pomáhají udržovat zuby zdravé. 
Žvýkáním také dochází k odstranění potravy, která ulpěla na zubech.  

 

Obrázek: Třetí patro Pyramidy výživy pro děti 

Doporučujeme konzumovat v průběhu dne minimálně pět porcí ovoce a zeleniny (porce 
je velká jako sevřená pěst strávníka), vhodné je vybírat si různobarevné druhy. Tím 
bezpečně zajistíme příjem vitaminů a minerálních látek. Porce ovoce a zeleniny je rovněž 
chutnější než spolknutí multivitaminového preparátu, jehož účinná využitelnost je daleko 
nižší.  

Ve třetím patře pyramidy jsou umístěny také brambory, které konzumujeme, podobně třeba 
jako rýži, jako přílohu k hlavnímu jídlu, lze zařadit do pěti doporučených porcí ovoce  
a zeleniny denně. 

 

Čtvrté patro pyramidy 
Ve čtvrtém patře se nacházejí významné zdroje bílkovin: mléčné výrobky, vejce, libové 
maso, tučnější ryby, luštěniny, ořechy a olejnatá semena. Významným zdrojem bílkovin je 
také mléko, které je jako nápoj řazeno do prvního patra Pyramidy výživy pro děti. Bílkoviny 
jsou nezbytné pro růst a vývoj tělesných tkání, ale také pro regeneraci svalové tkáně, 
správnou funkci imunitního systému a všech tělesných pochodů. Kromě toho uvedené 
potraviny slouží jako zdroj dalších živin (železo, zinek, fosfor, vitamin A, vitamin D, vitamin 
B12…). V tomto patře jsou potraviny jak rostlinného, tak živočišného původu. Z hlediska 
pestrosti je dobré vybírat potraviny ze všech uvedených kostek (kostka sýrů, kostka jogurtů  
a tvarohů, kostka masa, ryb a vajec, kostka luštěnin nebo výrobků z nich, ořechů a olejnatých 
semen). Na oříšky a semínka se často zapomíná, jíst bychom jich měli malou hrst strávníka 
denně. 



 

Obrázek: Čtvrté patro Pyramidy výživy pro děti 

 

Špička pyramidy 
Vrchol pyramidy obsahuje potraviny, které dávají prostor pro dochucení pokrmu. Někdy je 
potřeba dosladit, dosolit, při přípravě přidat lžičku oleje. Ale všeho s mírou!  

Dle doporučení je vhodné v dospělosti výrazně nepřekračovat 45 g přidaných cukrů (cca  
9 čajových lžiček) denně, u školáků přibližně 35 g (7 čajových lžiček). Mezi zdroje patří 
veškeré potraviny a nápoje ochucené jakýmikoli druhu cukru (řepný, třtinový, med). 

 

 

Obrázek: Vrchol pyramidy výživy pro děti 

 

Celkové denní množství zkonzumované soli by nemělo u dospělého překročit 5 g, což je 
jedna čajová lžička. U dětí požadujeme ještě menší množství – u školáků by příjem soli 
neměl překročit 4 g. Toto množství počítá i se solí skrytou v potravinách. Alarmující je, že 
dle posledních studií se denní spotřeba soli v České republice pohybuje kolem 15 g na osobu. 
Jaké jsou výrobky s vysokým obsahem soli? Řadíme mezi ně uzeniny, sýry, instantní 
potraviny, konzervované výrobky a kořenící směsi. Samozřejmě také slané pochutiny. 
Významné množství soli je i v často konzumovaném pečivu. 

Stejně tak i doporučení denního příjmu tuku zná svoji míru. Denní dávka celkového příjmu 
tuků by u dospělého měla být kolem 70 g a u školáků 55 g, a to včetně tuků z přirozených 
zdrojů. Mezi ně patří mléko a mléčné výrobky, maso (převážně zdraví prospěšný tuk z ryb), 



ořechy a olejnatá semena. Pro přípravu a dochucení se používá olej, máslo či sádlo. Vysoce 
ceněný je olej řepkový a olej olivový. 

Zákeřná kostka 
Pyramida výživy pro děti znázorňuje potraviny, které do naší stravy patří každý den. 
Z jednotlivých pater si vždy vybíráme dle zásad pestrosti i vlastní chuti. Ale v naší stravě se 
objevují také další potraviny: limonády, sladkosti, hranolky, uzeniny, chipsy a další. Uvedené 
potraviny jsou sice bohatým zdrojem energie, ale mají nízkou výživovou hodnotu, proto 
je v Pyramidě výživy pro děti nenajdeme. Jedná se o tzv. prázdné kalorie, které by se v naší 
stravě měly objevovat jen střídmě. Ve větším množství mohou pyramidy výživy značně 
nabourávat, ze stravy vytěsňovat ovoce, zeleninu, obiloviny, pekařské výrobky nebo jiné 
zdroje důležitých živin a naopak stravě dodávat nadbytečnou energii ve formě cukru a tuků. 
Takové potraviny a nápoje proto motivačně zařazujeme do tzv. zákeřných kostek.  

 

 

 

 

 

Obrázek: Potraviny a nápoje ze zákeřných kostek 

 

Dětem ale nemůžeme zakázat veškeré sladkosti, zmrzlinu, občasnou konzumaci slaných 
krekerů nebo chipsů, hranolků nebo smaženého koblížku. Vždy jde o přiměřené množství! 
Jedna zákeřná kostka nic nepokazí, ale když se spojí s dalšími, mohou naši Pyramidu výživy 
pro děti hodně nabourávat. V boji s kostkami naplněnými energií (z cukrů a tuků) je naším 
velkým pomocníkem pohyb! 

 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 

 

 

 

 

 



Díl 5. 

Priorita třetí – PŘIMĚŘENOST VE VÝŽIVĚ  
 

Přiměřenost ve výživě asi nejlépe vystihuje známé rčení: „nejsou 
nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství.“ 
Doporučení je zcela v souladu s požadavkem pravidelnosti a 
pestrosti ve výživě a je dobře znázorněno pomocí Pyramidy výživy pro děti. S velikostí 
doporučených porcí nám pomáhá naše vlastní ruka, respektive sevřená pěst nebo 
rozevřená dlaň. Přiměřenost je třeba dodržovat v množství konzumované stravy, zejména té, 
která je velkým zdrojem cukru, tuku, soli a přídatných látek. 

 

Jak vyjadřuje Pyramida výživy pro děti přiměřenost? 
Jak již bylo uvedeno, pyramida ukazuje, v jakém poměru a množství by se měly v celodenní 
stravě vyskytovat potraviny z jednotlivých potravinových skupin. Pestrost zajišťuje potřebu 
všech živin. Pro jejich náležité využití je vhodné přijímat živiny v přiměřených dávkách 
v průběhu celého dne. Znamená to, že hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) mají být 
složena ze všech pater pyramidy. U dětí to platí i pro svačiny. 

V předchozím příspěvku již bylo zmíněno možná trochu problematické zařazení brambor do 
zeleniny. Pokud tedy máme k obědu jako přílohu brambory, může být složitější naplnit 
požadavek žlutého patra Pyramidy výživy pro děti. Avšak součástí správného oběda je také 
polévka. Pokud obsahuje například vločky, kroupy, krupky, jáhly, pohanku, nudle apod., 
pomůže nám vytvořit kompletní oběd a splnit požadavek, aby bylo hlavní jídlo složeno ze 
všech pater Pyramidy výživy pro děti. Pokud máme k večeři např. zapečené brambory, tak se 
tímto požadavkem určitě trápit nemusíme. Brambory jsou v naší výživě natolik cenné, že 
mohou suplovat také ve žlutém patře. Navíc u bezlepkové diety je s bramborami právě takto 
počítáno. 

 

Obrázek: Školní svačina a oběd, obojí složené ze všech pater Pyramidy výživy pro děti 

 



Jak velká je jedna porce? 
S velikostí porce nám pomůže vlastní ruka – sevřená pěst nebo rozevřená dlaň. Každý 
člověk je jinak vysoký, každý má jinak velkou ruku. V době růstu se ruka postupně zvětšuje 
stejně jako potřeba energie a živin. 

 

Obrázek: Dětská a dospělá pěst a dlaň – pomůcka pro velikost porce 

Samotný žaludek má objem přibližně tak velký jako objem spojených rukou. Po jejich 
rozevření si můžeme představit, jakým objemem stravy se může náš žaludek přiměřeně 
naplnit. 

Jedna porce potravin žlutého patra pyramidy je pro dětského, ale i dospělého strávníka 
přibližně velká jako jeho sevřená pěst (pro dětského strávníka je to např. půlka housky, 
malý kopeček uvařených těstovin či rýže, malá miska obilné kaše) nebo případně jako 
rozevřená dlaň včetně prstů (menší krajíček nebo půlka krajíce chleba). Obdobně je tomu  
u ovoce a zeleniny – porce je velká jako pěst. 

V případě nápojů a tekutých mléčných výrobků odpovídá jedné porci opět sevřená pěst. Porce 
tvarohové pomazánky či různých sýrů by měla pokrýt rozevřenou dlaň, tedy porci pečiva, se 
kterou je často konzumována. 

Jako samostatná dlaň (bez prstů) je objemová porce tepelně upraveného masa. I porce vajec  
a vařených luštěnin souvisí s věkem, tedy s velikostí sevřené pěsti. Pro mladší dítě znamená 
jedna porce jedno vejce, pro starší dítě a dospělé jsou jednou porcí vejce dvě. Podobné je  
i doporučené množství ořechů a olejnatých semen: malá hrst nebo přibližně jedna polévková 
lžíce pro mladší dítě a dvě polévkové lžíce pro starší a dospělé. 

 

 

Obrázek: Krajíc chleba velikosti rozevřené dlaně a ovoce velikosti sevřené pěsti strávníka 

 



Obrázek: Nápoj a ovoce velikosti sevřené pěsti dospělého a dětského strávníka 

 

 

Obrázek: Plátek masa velikosti rozevřené dlaně (bez prstů) 

 

Kolik porcí bychom měli za den sníst? 
Za jeden den by děti měly sníst celkem 15 porcí (6 porcí z druhého patra, 5 porcí z třetího 
patra, 4 porce ze čtvrtého patra) a vypít minimálně 7 skleniček velikosti jejich sevřené pěsti. 
Při hodnocení naší stravy je potřebné na prvním místě sledovat dostatečný počet porcí 
ovoce a zeleniny, tj. minimálně 5 porcí velikosti sevřené pěsti denně. Jak již bylo uvedeno, 
není příliš nutné rozlišovat mezi ovocem a zeleninou, ale využívat druhovou pestrost. Když 
děti naučíme denně jíst 5 porcí ovoce a zeleniny, dáme jim významný bendit do dalšího 
života. 

Někdy se může zdát, že denně 5 porcí ovoce a zeleniny je finančně velmi náročné. Pokud by 
děti při školním obědě snědly 1 – 2 porce zeleniny (včetně brambor) a ještě si občas ze školy 
odnášely porci ovoce rozdávanou jako dezert ke školnímu obědu nebo v rámci projektu 
Ovoce do škol, finanční zátěž velká nebude. Stravu dítěte Vy, rodiče, doplníte např. o jednu 
mrkev, 1 menší jablko, půl banánu apod. Na to stačí 10 Kč denně. 

 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 


