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Příloha č. 1

Příloha č. 2
Dotazník o stravování pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
Zakroužkuj:

jsem dívka

jsem chlapec

Odpověz na otázky:
1) Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo? (Napiš pouze jedno jídlo.)
___________________________________________________________________
2) Jak často snídáš?
nikdy

A) každý den

B) občas

C) jen o víkendu

D)

Co nejčastěji snídáš? (Napiš pouze jedno jídlo.)_________________________________
3) Svačíš ve škole?
nikdy

A) ano, každý den B) většinou ano C) většinou ne D)

Co nejčastěji svačíš? (Napiš pouze jedno jídlo.)_________________________________
4) Kolikrát denně jíš?
A) více než 5x

B) 5x

C) 3x až 5x

D) méně než 3x

E) nevím

5) Jak často jíš zeleninu?
A) víckrát denně

B) 1x denně

C) občas

D) vůbec

C) občas

D) vůbec

6) Jak často jíš ovoce?
A) víckrát denně

B) 1x denně

7) Jak často piješ?
A) průběžně celý den

B) jen k jídlu

C) jen když mám žízeň

Jaký nápoj piješ nejčastěji? (Napiš pouze jeden nápoj.)_____________________________
8) Znáš nějaké ze zásad zdravé výživy? (Co by měl dodržovat člověk, který jí zdravě.)
Napiš 4 zásady:
_________________________

_____________________________

_________________________

_____________________________

9) Myslíš si, že jíš zdravě?

A) ano

B) ne

C) nevím

Příloha č. 3
MŮJ JÍDELNÍČEK
Jméno:
Zapisováno dne:

Co jsem jedl a pil?

V kolik hodin?

Snídaně:
Mezi snídaní a
svačinou:
Svačina:
Mezi svačinou a
obědem:
Oběd:
Mezi obědem a
svačinou:
Svačina:
Mezi svačinou a
večeří:
Večeře:
Po večeři:

Do jídelníčku si zapisuj úplně všechno, co jsi snědl a vypil během jednoho
dne. Pokus se zapisovat i čas, ve kterém si jídlo jedl.

Příloha č. 4
Test:
Víš, jestli správně jíš?

1. Co je to zdravý životní styl?

2. Proč je ovoce a zelenina zdravá?
Napiš 5 druhů ovoce a 5 druhů zeleniny:
Ovoce:
Zelenina:

3. Napiš 5 potravin, které by si měl pravidelně zařazovat do svého jídelníčku:

4. Napiš 5 potravin, které by si měl do svého jídelníčku zařazovat jen výjimečně:

5. Kolikrát denně bys měl správně jíst?
6. Kolik litrů tekutin bys měl v průběhu dne přibližně vypít?
7. Napiš 3 špatné stravovací návyky:

8. Napiš alespoň 4 zásady správné výživy (4 správné stravovací návyky):

PŘÍLOHA Č. 5
PLAKÁT PROJEKTU – „OVOCE DO ŠKOL“

PŘÍLOHA Č. 6
PLAKÁT PROJEKTU – „MLÉKO DO ŠKOL“

