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O B ĽÚ B E N É  J E D L Á  

P r í p r a v a  
Medzi faktory ovplyvňujúce výber jedla patrí: chuť, pocity, rodinné zvyky, náboženstvo, balenie, reklama, 
osobnosť, nutričné hodnoty, cena, dostupnosť. Každý z nás má iné kritéria pre výber jedla a iné stravovacie 
návyky. 

P r o b l é m  
Prečo jeme: 

- zaženieme hlad, 
- pre potešenie, 
- zo žialu, 
- z náboženských a kultúrnych dôvodov? 

Súvisí výber jedla so zdravím človeka? Je možné zmeniť stravovacie návyky? Aké faktory ovplyvňujú váš výber 
jedla? 

P o s t u p  

1. Každý žiak vyplní dotazník na tému stravovacie návyky: 
A. Prečo ješ?     

a) z nudy      
b) lebo som hladný     
c) zo zlosti      
d) dobre to vyzerá     

B. Čo pre teba znamená jedlo? 
a) nevyhnutnosť     
b) styk s ľuďmi     
c) radosť     
d) niečo na jedenie 

  C. Aká je tvoja hmotnosť? 
a) vysoká 
b) akurát 
c) nízka 

  D. Myslíš si, že ješ tie správne jedlá? 
a) áno 
b) nie 

  E. Myslíš si, že zdravie súvisí so správnymi stravovacími návykmi? 
a) áno    
b) b) nie 

 

2. Učiteľ povie slovo jedlo. 

3. Každý žiak napíše názov jedla, ktoré ho ako prvé napadlo, na papier.  

4. Rozdiskutujte, či napísané jedlo majú alebo nemajú radi. 

5. Porozprávajte sa o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výber jedla. Porovnajte si odpovede na otázky v dotazníku. 
Diskutujte o otázkach ako: 

 Ješ aj keď nie si hladný? 
 Vo vašom dome, kde najčastejšie ješ? 
 Ješ aj pri pozeraní televízie? 
 S kým najčastejšie ješ? 
 Kto dnes vynechal raňajky? 

6. Na záver nechaj žiakov aby samostatne napísali, čo bolo cieľom hodiny (jesť viac ovocia namiesto cukríkov, 
konzumovať menej tukov, jesť iba pri stole...) 

Z h r n u t i e  
Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú to, čo konzumujeme: 

- hlad alebo apetít,  - potreba energie,  - výživové potreby, 
- naše emócie,   - náš postoj k jedlu,  - vôňa, tvar, farba, zloženie,  
- spomienky spojené s jedlom, - reklama spojená s jedlom, 
- dostupnosť jedla,  - kultúrne a spoločenské rituály spojené s jedlom. 
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Z a d a n i a  
Za domácu úlohu si žiaci zaznačia, čo skonzumovali počas jedného týždňa. Po príchode do školy rozdiskutujte 
nasledovné otázky:  

 Koľko jedál si zjedol na základe emócií, keď si bol nahnevaný, nudil si sa, bol si smutný? 
 Koľko jedál si zjedol „na behu“? 
 Ako často bol hlad spojený s jedením? 
 Keď si bol hladný a išiel si sa najesť, aký typ jedla si si vybral? 
 Aký typ jedla si konzumoval mimo domu? 
 Ako často si jedol len preto, že jedol niekto iný? 
 Koľko a aké jedlo konzumuješ pri sledovaní televízie? 
 Ovplyvňuje ťa to čo konzumuješ? 
 Myslíš si, že by mali nastať zmeny v tvojich stravovacích návykoch? 

 
Túto aktivitu si môžete zopakovať o mesiac alebo o pol roka. 
 


