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Téma: Nezanedbávaj pitný režim 
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1. Anketa  
 S anketou pomáhali žiakom ich rodičia a zvolili si víkendový 

deň sobotu 12. 10. 2013, kedy sa zdržiavali doma a zapisovali 
príjem tekutín počas celého dňa. Bol to bežný októbrový 
slnečný deň. Žiaci vpisovali do tabuľky počet pohárov (cca 
250 ml) nápoja, ktorý vypili. Označiť mohli aj viac druhov 
nápoja v jednej časti dňa. Vybrali sme taký nápojový lístok, 
ktorý naši žiaci bežne zaraďujú do svojho jedálneho lístka. 
Uvedomujeme si, že nie všetky položky nápojového lístka sú 
zdravými tekutinami, no výsledky nášho prieskumu ukázali, že 
sú medzi žiakmi obľúbené a žiaci ich konzumujú. V kolónke 
voda mohli označiť aj vodu ochutenú sirupom. Čaj mohol byť 
bylinkový, ovocný, porciovaný alebo sypaný. Aj keď polievka 
nepatrí medzi nápoje, začlenili sme ju do tabuľky, kde ju žiaci 
označovali len v čase obeda.  

 



Anketový lístok + výsledky 



Vyhodnotenie ankety 

 Podľa tabuľky možno vidieť, že chlapci a dievčatá 3. 

ročníka ZŠ s MŠ v Babíne najviac raňajkovali čaj a mlieko. 

Sladené nápoje dominovali v čase desiaty. Aj u tretiakov 

bola v čase obeda polievka na 1. mieste. Olovrantovali čaj 

a sladené nápoje. Na večeri prevažnej väčšine dominovalo 

mlieko. Priemerná spotreba nápojov u tretiakov bola viac 

ako 11  pohárov (2750 ml), z toho viac ako 5 pohárov 

(1250ml) vypil chlapec a skoro 6 pohárov (1500ml) nápoja 

dievča. U tretiakov dominovala voda a čaj, nechutila im 

malinovka.  

 



Grafické vyhodnotenie ankety 
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2. Prezentácia 

 Pijem zdravú vodu 

 Význam vody v živote človeka 

 Pitný režim 



22. marec - Svetový deň 

vody 
Čistá voda – prvý liek na svete. 



Voda je základnou podmienkou 

všetkého živého 
70% našej planéty pokrýva voda, ale iba 

1% je vhodná na pitie. 

Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy. 

Pitná voda je vzácnosťou 

   pre človeka. 



Prečo je voda z vodovodu pre teba 

najlepší nápoj? 
Neobsahuje žiadne kalórie – teda z nej 

   nepriberieš. 

 Neobsahuje žiadny cukor –  

   zuby si z nej nepokazíš. 

 Neobsahuje bublinky – je 

   milá na tvoje hlasivky a  

   obličky. 

 Nemá obal – šetrí životné 

   prostredie. 

 Šetríš s ňou svoje vreckové. 

 



Pitný režim 

 Čo piť? Najvhodnejší nápoj je čistá pitná 
voda z vodovodu. Prisladzované nápoje 
(kola) – obsahuje nezdravé prísady, farbivá, 
cukor.  

 Koľko piť? 1liter až 3 l vody denne. 

 Ako piť? Prijímať vodu 

   počas celého dňa. 

 Strata vody v tele  

   spôsobuje zníženie  

   výkonnosti a bolesť hlavy. 



Pijem zdravú vodu, nápoj z 

vodovodu. 



3. Tajnička 
Doplň hlásky a vylúšti tajničku    



4. Dodržiavame pitný režim 



5. Záverečné informácie k súťažnému 

príspevku 

 Téma: Nezanedbávaj pitný režim 

 Škola: Základná škola s materskou školou Babín 

 Adresa: Babín 37, 029 52 

 Kontaktná osoba: PaedDr. Anna Kurčinová – 
riaditeľka 

 Tel. č.: 043/55 77 285 0911 130 368  

 e-mail: zsmsbabin@gmail.com    
 zsbabin@zsbabin.edu.sk 

 Súťažný príspevok pripravila:  PaedDr. Anežka 
Klokočíková a žiaci III. ročníka (23 žiakov) 

 Celkový počet žiakov, ktorí sa zapojili do danej témy: 84 
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