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1. Anotace
Příručka pro výuku Voda-základ života byla vytvořena v rámci projektu s názvem
Projektové dny – gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063, pro projektové dny
s názvem Voda – základ života. Je určena jako výukový materiál pro cílové skupiny
žáci i učitelé.
Příručka pro lektora je koncipovaná tak, aby se žáci pod vedením lektora zamýšleli
nad nezastupitelnou úlohou vody v životě člověka. Obsahuje pracovní bloky pro
lektora a výukový materiál pro žáky. Účelem teoretické části je propojení
s praktickými znalostmi žáků. Převážná část výukového materiálu se zaměřuje na
pitný režim, druhy nápojů a možnosti jejich získání z přírodních zdrojů.
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti projektu.
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2. Pracovní materiál pro lektora
2.1. Voda – základ života (Voda = zázrak života)
Začátek kurzu:
1. Kresba „Představa vody“ – zadat žákům, aby nakreslili obrázek s vodou. Zadání
bez bližšího určení, aby vynikla různorodost pojetí vody. Obrázky bez podpisů, aby
se dal vybrat anonymně nejlepší obrázek. Hotové obrázky vystavit, vyzvat žáky, aby
si každý vybral jeden, který ponejvíc zaujal. Požádat autora výherního obrázku o
komentář a předat malou odměnu.
Navázat na ostatní obrázky a rozvést diskusi o tom kde všude se voda nachází a její
hodnotu.
„Voda je zázračné dílo přírody. Vykazuje fyzikální vlastnosti, které by podle vědců
vůbec neměla mít. Když ji zmrazíme, roztahuje se, zatímco ostatní látky se smršťují.“
( 1, str.11)
Vyzvat žáky, aby uvedli z běžného života příklady, které dokazují předchozí fyzikální
vlastnosti vody např. zmrzlá voda/nealkoholický nápoj v lahvi roztrhne svým
tlakem/rozpínavostí láhev nebo poškození silnic po zimě, když voda zmrzne naruší
svou rozpínavostí strukturu materiálu
a po zimě zůstanou na silnicích praskliny.
2.Vstupní test – rozdat žákům vstupní testy, vysvětlit jim, že budou sloužit pouze
k ověření zda si v průběhu projektových dnů osvojili nové znalosti o vodě, případně
získali jiný pohled na pitný režim… Vyzvat žáky, aby testy podepsali, vložit do obálky
a použít až na závěr kurzu. NEOPRAVOVAT!
3. Obecné informace o vodě – rozdat žákům výukový text, prezentace koloběhu
vody v přírodě např. prezentace z http://dum.rvp.cz/materialy/voda-v-prirode.html
Základní informace o vodě:
 kapalina bez barvy, chuti, zápachu
 1 litr vody při teplotě 4°C = 1kg
 bod varu vody je 100°C
 je nepostradatelná pro život organizmů
 chemická sloučenina vodíku a kyslíku
 voda je jediná látka, která se vyskytuje ve všech skupenstvích
 je základní a nejpřirozenější nápoj
 je nenahraditelnou součástí ostatních nápojů
Diskuse a opakování obecných informací o vodě.
Zařadit v rámci projektových dnů exkurze zaměřené k získávání informací o vodě
z různých hledisek např. čistička odpadních vod, hasiči, ochránci přírody,vodní
elektrárny, úpravna pitné vody…
4. Informace o pitném režimu – zadat žákům, aby si přečetli úvod textu a význam
vody v lidském těle.
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2.2. Pitný režim:
Voda vytváří prostředí pro biochemické reakce, které jsou podstatou látkové výměny
a tudíž života.Voda je v každé tělesné buňce, ale její obsah v různých tkáních je
rozdílný. Celkové množství tělesné vody závisí na věku a skladbě těla. Svalnatější
jedinci mají vyšší podíl vody, protože svaly obsahují téměř třikrát více vody než
tuková tkáň!
S postupujícím věkem podíl vody v těle klesá, zatímco po narození tvoří 75%, ve
stáří je to pouze 50%.
Význam vody v lidském těle:
 rozřeďuje a rozpouští potravu
 zabezpečuje rozvod živin, minerálních látek a vitamínu v těle
 má podstatnou úlohu při vylučování škodlivin
 má podstatnou úlohu a při udržování stálé tělesné teploty
 je také důležitým zdrojem některých minerálních látek např. vápník, hořčík…
 tvoří podstatnou část naší krve a udržuje její stálý objem v těle
 zvlhčuje a tím chrání sliznice
 umožňuje ochutnávat pokrmy
Rozhovorem zjistit, zda některé informace byly pro žáky nové a těmto informacím
věnovat větší pozornost. Diskuse a uvádění příkladů k jednotlivým informacím.
Provedení experimentu – ověření tvrzení „voda umožňuje ochutnávat pokrmy“.
Žáci zkonzumují suché potraviny např. sušenky, slané tyčinky…a hned po nich (bez
napití!) další suché ochucené potraviny např. cereálie, různě ochucené
kvekry…Potom se napijí, čímž zvlhčí sliznici v ústech a znovu ochutnají ty samé
potraviny. Sdělí své postřehy zda dokázali rozeznat chutě lépe před tím, než se napili
nebo potom.
Vyzvat žáky, aby každý z nich bez dlouhého přemýšlení řekl co se mu vybaví, když
se řekne pitný režim. Zdůraznit význam pitného režimu, přečíst společně následující
text.
Pitným režimem je nutné zabezpečit rovnováhu mezi příjmem a výdejem vody,
tzn. příjem = výdej.
Příjem - nápoje, pokrmy, látková výměna
Výdej - dechem, potem, močí, stolicí
Rozdělit žáky do malých skupin např. po třech. Rozdat skupinám velké papíry na
kterých budou vypracovávat úkoly. Zadat jim 1. úkol – napsat 20 pokrmů a potravin (
nápoje ne!), které podle nich obsahují hodně vody a mohly by se dát zařadit jako
příjem do pitného režimu. Nechat postupně číst všechny skupiny své návrhy a to tak,
že první skupina přečte všechno co napsala, ostatní si proškrtávají položky, které
mají stejné a každá další skupina už čte pouze položky, které před tím ještě
nezazněly. Lektor koriguje uvádění sporných nebo nevhodných příkladů např. banán,
avokádo…
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Pokračovat v práci s textem. Položit otázku: co se může stát pokud bude narušena
rovnováha mezi příjmem a výdejem vody?
Při nerovnováze může dojít:
 k zaplavování organizmu a přetěžování ledvin
 k dehydrataci tzn. ztrátě a nedostatku vody v organizmu
Provedení experimentu – zemina ve třech nádobách. Ve dvou nádobách suchá,
v třetí přiměřeně vlhká. Uvést experiment např.: Půda je živý organizmus, lidské tělo
je také živý organizmus, souhlasíte? Ukážeme si, jak pomyslně reaguje naše tělo na
přijímání vody pokud je suché, dehydratované nebo je v normálu.“
A. nalít malé množství vody do suché půdy - vstřebává se velmi pomalu nebo
zůstává
na povrchu
B. nalít malé množství vody do vlhké půdy - voda se přirozeně vsákne
C. nalít velké množství do suché i vlhké půdy - část vody zůstane vždy na povrchu,
půda ji nedokáže vstřebat
Rozhovorem zjistit, co žáci vědí o dehydrataci a průvodních znacích. Pracovat
s textem.
Dehydratace:
 je snížení množství a tím způsobený nedostatek vody v lidském těle
 nepodceňovat průvodní znaky dehydratace – bolesti hlavy, suché rty, únava,
závratě, zmatenost
 k závažnější dehydrataci může dojít v teplém letním počasí, při náročné
fyzické námaze, pobytem v místnosti s příliš suchým vzduchem nebo při
horečkách, průjmech a zvracení
 i mírný, ale dlouhotrvající nedostatek vody v těle může způsobit opakující se
úporné bolesti hlavy, zácpu, poruchy funkce ledvin, častější infekce močových
cest …
Na příkladech z vlastních zkušeností společně zopakovat průvodní znaky
dehydratace. Zdůraznit, že pocit žízně máme až, když jsme dehydratováni a navíc je
tento pocit vnímán velmi individuálně. Spolehlivým ukazatelem dehydratace je u
zdravého člověka zbarvení a čichový vjem moči. Tmavá moč s výrazným pachovým
vjemem je zpravidla známkou nedostatku vody v těle.
Při světlé moči bez zápachu je zpravidla tělo z hlediska pitného režimu v normálu.
Vyzvat žáky, aby si přečetli následující odstavec a v části výukového textu
„Poznámky“ si vypočítali kolik tekutin mají vypít za jeden den. S tímto údajem se
bude dále pracovat v závěrečné části kurzu.
Obecné pravidlo pitného režimu:
 na 1 kg tělesné váhy vypít denně 0,03l vody
 brát v úvahu individuální nároky jedince – věk, zdravotní stav, prostředí
(např.prašnost, teplota…)hmotnost, fyzickou zátěž
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Vyzvat žáky, aby se vrátili zpět k „Poznámkám“ a vypsali všechny nápoje i jejich
množství, které vypili minulý den( pokud byl z nějakého důvodu neobvyklý např.
oslava…, aby brali v úvahu jakýkoliv běžný den.)
Vrátit se k textu a podrobně probrat jednotlivé zásady pitného režimu.
Zásady správného pitného režimu:
 pít po malých doušcích po celý den
 nezaplavovat organizmus velkým množstvím tekutin najednou
 nespoléhat pouze na pocit žízně, ten nemusí být dostatečný
 kofein a alkohol jsou diuretické látky podporující močení, proto se nápoje
s obsahem těchto látek nezapočítávají do příjmu tekutin
 mléko a mléčné nápoje jsou považovány za tekutou výživu a nezapočítávají
se do příjmu tekutin
 vyloučit nebo výrazně omezit pití nápojů sycených oxidem uhličitým
 vyloučit nebo výrazně omezit slazených nápojů
 k stálému pití jsou vhodné pramenité vody, kojenecké vody a pitná voda
z vodovodů nebo studní
 minerální vody, bylinné, ovocné, zelené čaje, čerstvé ovocné, zeleninové
šťávy, kvalitní džusy… je potřebné střídat
 do pitného režimu lze zařadit ovoce a zeleninu s vysokým podílem vody např.
jahody, citrusové plody, hroznové víno, okurky, rajčata, melouny…
 do pitného režimu lze zařadit také vývary
Zadat skupinám 2.úkol – otázky na opakování. Lektor čte otázky a žáci ve skupinách
hned odpovídají. Vymění si papíry mezi skupinami a bodují správné odpovědi
zadané skupině, přitom společně všichni opakují. Papíry si skupiny zpět vrátí a
zkontrolují si přidělené body. Skupina s nejvyšším počtem bodů vyhrává a dostane
malou odměnu.
Provedení experimentu – odšťavňování některých druhů ovoce a zeleniny,
porovnávání množství šťávy získané z jednotlivých druhů, degustace šťáv.
Porovnávání výsledků experimentu s úkolem č.1, který vypracovávaly skupiny.
Diskuse o konzumaci sycených a sladkých nápojů. Zdůraznit, že nápoje s oxidem
uhličitým jsou oblíbené pro svoji osvěžující schopnost, ale rychleji uhasí žízeň, takže
člověk přijme méně vody než je potřeba a navíc jejich nadměrná konzumace může
vést k trávicím potížím.
Vyzvat žáky, aby se vrátili k pitnému režimu ve svých „Poznámkách“ a proškrtali
všechny nápoje, které se nezapočítávají do pitného režimu. Diskuse o provedených
úpravách.
Požádat žáky, aby si spočítali svůj denní příjem vody z nápojů, které jim zůstaly a
porovnali výsledek s vypočítaným pitným režimem. Diskuse o shodnosti nebo
rozdílech obou hodnot. Návrhy žáků na případné zlepšení svého pitného režimu.
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Provedení experimentu – degustace různých druhů neperlivých neochucených vod.
Vyzvat žáky, aby v „Poznámkách“ hodnotili anonymní vzorky. 1=nejchutnější vzorek,
4=nejméně chutný vzorek. Zařadit minimálně jeden vzorek francouzské vody např.
Evian, Vittel…a zároveň vodu z vodovodu. Zjistit, který vzorek( pouze číslo vzorku)
nejvíc chutnal.
Zadat skupinám 3. úkol – určení pořadí jednotlivých vzorků. V libovolném pořadí říct,
které vody byly vybrané k degustaci. Skupiny určí správné pořadí. Při ověřování
správnosti se zaměřit zejména, zda skupiny dobře rozeznaly světově známé vody a
na druhé straně vodu z vodovodu.
Vrátit se k hodnoceným vzorkům a k diskusi, který vzorek (teď už jmenovitě) žákům
nejvíc chutnal.
Práce s textem – společné čtení textu a řízená diskuse o jednotlivých druzích.

2.3. Druhy nealkoholických nápojů
Pitná voda je čirá bezbarvá, bez výrazné chuti a zápachu. Jedná se o podzemní
nebo povrchovou vodu. Jsou povoleny vodárenské úpravy a provádějí se u ní
zkoušky senzorické, chemický a mikrobiologický rozbor, aby byla voda v pořádku
z hygienického hlediska. . Zásobování může být hromadné/ městské nebo obecné
vodovody/ nebo soukromé /studně/.
Kojenecká voda je nejjakostnější přírodní voda. Jejím zdrojem musí být vhodná
podzemní voda stálé kvality, která nevyžaduje vodárenské úpravy. Obsah
dusičňanů max. 15 mg/l.
Pramenitá voda je přírodní voda z podzemního zdroje. Je povolen obsah dusičňanů
až do 25 mg/l. Je povolena úprava fyzikálními prostředky, kterými se sleduje
odstranění nebo snížení obsahu některých látek. Pokud má tato voda ukazatele
jakosti shodné s požadavky na vodu kojeneckou může být označena „ vhodná pro
přípravu kojenecké stravy a nápojů“.
Sodová voda je nápoj vyrobený z pitné vody přidáním oxidu uhličitého
Přírodní minerální voda je podzemní voda, která má obvykle více než 1g/l
minerálních látek nebo více přírodního volného oxidu uhličitého
Přírodní léčivá voda je voda s vědecky prokázanými léčivými účinky. Vhodné
používat po určitou dobu na doporučení lékaře
Mineralizované vody se vyrábí z pitné vody umělým obohacením minerály.
Nezaměňovat s minerálními vodami
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Provedení
experimentu – degustace různých nealkoholických nápojů
s pomerančovou příchutí. Zařadit: pomerančový fresh, džus, nektar, limonádu
s příchutí. Porovnávání a smyslové hodnocení jednotlivých druhů.
Pokračování práce s textem – společné čtení textu a řízená diskuse o jednotlivých
druzích.
Ovocné a zeleninové šťávy -džusy jsou vyrobeny lisováním čerstvého ovoce a
zeleniny nebo z ovocných či zeleninových koncentrátů. Pokud byly vyrobeny
z koncentrátů musí to být uvedeno na spotřebitelském obalu, včetně ovoce a
zeleniny.
Dělení:
 dle způsobu výroby ( z čerstvých surovin, z ovocných koncentrátů)
 dle druhu ovoce a zeleniny (jablečná šťáva, mrkvová, rajčatová…a jejich
různé kombinace)
 dle způsobu úpravy (čiré, dřeňové)
V současnosti se v restauracích, kavárnách, barech, bistrech…. nabízí čerstvě
lisované šťávy tzv. freshe
Nektary se vyrábí z ovocných, zeleninových šťáv a nebo koncentrátů, Výrobek musí
obsahovat minimálně 25 -50% podílu ovocné nebo zeleninové složky.
Limonády se vyrábí z pitné vody, nápojových koncentrátů, aromatických látek,
přírodních barviv, chuťových látek, konzervačních látek. Zpravidla jsou syceny.
Dělení:
 Ovocné a zeleninové limonády – musí obsahovat minimálně jednu osminu
hmotnostního podílu ovocné nebo zeleninové složky stanovené vyhláškou pro
nektary
 Limonády s přídavkem ovocné či zeleninové šťávy – obsahují menší podíl
složky než ovocné či zeleninové limonády
 Limonády s deklarovanou příchutí – aromatizovaná látkou nahrazující
ovocnou složku např. 7UP ( limonáda s citrónovou příchutí ), Ledový čaj
broskev, lemon…
Patří sem také limonády colového typu( Coca-Cola, Pepsi-Cola…) a limonády
tonikového typu ( Tonic, Arotonic….)
 Dia limonády jsou určeny diabetiky a řazeny mezi potraviny určené pro
zvláštní výživu
 Light limonády – je část nebo celý podíl přírodních sladidel nahrazen
nízkoenergetickými náhradními sladidly. Tyto výrobky musí mít minimálně o
30 % nižší energetickou hodnotu než limonády takto neoznačené.
Zadat skupinám 4. úkol – vypočítat množství cukru v některých limonádách a
ochucených vodách. Z etiket nadiktovat množství cukru v 0,1l vybraných vzorků.
Zadat skupinám, aby vypočítaly, kolik cukru obsahují 2l láhve těchto nápojů a aby
vypočítaly kolik to je kostek cukru, když jedna kostka cukru má 4g.
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Ověřit správnost výsledků a demonstrovat názorně kolik kostek cukru obsahují 2l
láhve vybraných vzorků. Dle potřeby se vrátit k diskusi o zařazování sladkých nápojů
do pitného režimu.
5. Rozdat žákům vstupní testy z obálky, požádat je, aby jinou barevnou propiskou
doplnili nebo opravili své odpovědi z prvního dne. Diskuse o úpravách. Opakování
nejpodstatnějších informací z projektových dnů. Připomínky a hodnocení
projektových dnů.
Závěr kurzu.
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3. Výukový text pro žáky
3.1. Voda – základ života (Voda = zázrak života)
„Voda je zázračné dílo přírody. Vykazuje fyzikální vlastnosti, které by podle vědců
vůbec neměla mít. Když ji zmrazíme, roztahuje se, zatímco ostatní látky se smršťují.“
( 1, str.11)
Základní informace o vodě:
 kapalina bez barvy, chuti, zápachu
 1 litr vody při teplotě 4°C = 1kg
 bod varu vody je 100°C
 je nepostradatelná pro život organizmů
 chemická sloučenina vodíku a kyslíku
 voda je jediná látka, která se vyskytuje ve všech skupenstvích
 je základní a nejpřirozenější nápoj
 je nenahraditelnou součástí ostatních nápojů

3.2. Pitný režim:
Voda vytváří prostředí pro biochemické reakce, které jsou podstatou látkové výměny
a tudíž života.Voda je v každé tělesné buňce, ale její obsah v různých tkáních je
rozdílný. Celkové množství tělesné vody závisí na věku a skladbě těla. Svalnatější
jedinci mají vyšší podíl vody, protože svaly obsahují téměř třikrát více vody než
tuková tkáň!
S postupujícím věkem podíl vody v těle klesá, zatímco po narození tvoří 75%, ve
stáří je to pouze 50%.
Význam vody v lidském těle:
 rozřeďuje a rozpouští potravu
 zabezpečuje rozvod živin, minerálních látek a vitamínu v těle
 má podstatnou úlohu při vylučování škodlivin
 má podstatnou úlohu a při udržování stálé tělesné teploty
 je také důležitým zdrojem některých minerálních látek např. vápník, hořčík…
 tvoří podstatnou část naší krve a udržuje její stálý objem v těle
 zvlhčuje a tím chrání sliznice
 umožňuje ochutnávat pokrmy
Pitným režimem je nutné zabezpečit rovnováhu mezi příjmem a výdejem vody,
tzn. příjem = výdej.
Příjem - nápoje, pokrmy, látková výměna
Výdej - dechem, potem, močí, stolicí
Při nerovnováze může dojít:
 k zaplavování organizmu a přetěžování ledvin
 k dehydrataci tzn. ztrátě a nedostatku vody v organizmu
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Dehydratace:
 je snížení množství a tím způsobený nedostatek vody v lidském těle
 nepodceňovat průvodní znaky dehydratace – bolesti hlavy, suché rty, únava,
závratě, zmatenost
 k závažnější dehydrataci může dojít v teplém letním počasí, při náročné
fyzické námaze, pobytem v místnosti s příliš suchým vzduchem nebo při
horečkách, průjmech a zvracení
 i mírný, ale dlouhotrvající nedostatek vody v těle může způsobit opakující se
úporné bolesti hlavy, zácpu, poruchy funkce ledvin, častější infekce močových
cest …
Obecné pravidlo pitného režimu:
 na 1 kg tělesné váhy vypít denně 0,03l vody
 brát v úvahu individuální nároky jedince – věk, zdravotní stav, prostředí
(např.prašnost, teplota…)hmotnost, fyzickou zátěž
Zásady správného pitného režimu:
 pít po malých doušcích po celý den
 nezaplavovat organizmus velkým množstvím tekutin najednou
 nespoléhat pouze na pocit žízně, ten nemusí být dostatečný
 kofein a alkohol jsou diuretické látky podporující močení, proto se nápoje
s obsahem těchto látek nezapočítávají do příjmu tekutin
 mléko a mléčné nápoje jsou považovány za tekutou výživu a nezapočítávají
se do příjmu tekutin
 vyloučit nebo výrazně omezit pití nápojů sycených oxidem uhličitým
 vyloučit nebo výrazně omezit slazených nápojů
 k stálému pití jsou vhodné pramenité vody, kojenecké vody a pitná voda
z vodovodů nebo studní
 minerální vody, bylinné, ovocné, zelené čaje, čerstvé ovocné, zeleninové
šťávy, kvalitní džusy… je potřebné střídat
 do pitného režimu lze zařadit ovoce a zeleninu s vysokým podílem vody např.
jahody, citrusové plody, hroznové víno, okurky, rajčata, melouny…
 do pitného režimu lze zařadit také vývary

3.3. Druhy nealkoholických nápojů
Pitná voda je čirá bezbarvá, bez výrazné chuti a zápachu. Jedná se o podzemní
nebo povrchovou vodu. Jsou povoleny vodárenské úpravy a provádějí se u ní
zkoušky senzorické, chemický a mikrobiologický rozbor, aby byla voda v pořádku
z hygienického hlediska. Zásobování může být hromadné/ městské nebo obecné
vodovody/ nebo soukromé /studně/.
Kojenecká voda je nejjakostnější přírodní voda. Jejím zdrojem musí být vhodná
podzemní voda stálé kvality, která nevyžaduje vodárenské úpravy. Obsah
dusičňanů max. 15 mg/l.
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Pramenitá voda je přírodní voda z podzemního zdroje. Je povolen obsah dusičňanů
až do 25 mg/l. Je povolena úprava fyzikálními prostředky, kterými se sleduje
odstranění nebo snížení obsahu některých látek. Pokud má tato voda ukazatele
jakosti shodné s požadavky na vodu kojeneckou může být označena „ vhodná pro
přípravu kojenecké stravy a nápojů“.
Sodová voda je nápoj vyrobený z pitné vody přidáním oxidu uhličitého
Přírodní minerální voda je podzemní voda, která má obvykle více než 1g/l
minerálních látek nebo více přírodního volného oxidu uhličitého
Přírodní léčivá voda je voda s vědecky prokázanými léčivými účinky. Vhodné
používat po určitou dobu na doporučení lékaře
Mineralizované vody se vyrábí z pitné vody umělým obohacením minerály.
Nezaměňovat v minerálními vodami
Ovocné a zeleninové šťávy -džusy jsou vyrobeny lisováním čerstvého ovoce a
zeleniny nebo z ovocných či zeleninových koncentrátů. Pokud byly vyrobeny
z koncentrátů musí to být uvedeno na spotřebitelském obalu, včetně ovoce a
zeleniny.
Dělení:
 dle způsobu výroby ( z čerstvých surovin, z ovocných koncentrátů)
 dle druhu ovoce a zeleniny (jablečná šťáva, mrkvová, rajčatová…a jejich
různé kombinace)
 dle způsobu úpravy (čiré, dřeňové)
V současnosti se v restauracích, kavárnách, barech, bistrech…. nabízí čerstvě
lisované šťávy tzv. freshe
Nektary se vyrábí z ovocných, zeleninových šťáv a nebo koncentrátů, Výrobek musí
obsahovat minimálně 25 -50% podílu ovocné nebo zeleninové složky.
Limonády se vyrábí z pitné vody, nápojových koncentrátů, aromatických látek,
přírodních barviv, chuťových látek, konzervačních látek. Zpravidla jsou syceny.
Dělení:
 Ovocné a zeleninové limonády – musí obsahovat minimálně jednu osminu
hmotnostního podílu ovocné nebo zeleninové složky stanovené vyhláškou pro
nektary
 Limonády s přídavkem ovocné či zeleninové šťávy – obsahují menší podíl
složky než ovocné či zeleninové limonády
 Limonády s deklarovanou příchutí – aromatizovaná látkou nahrazující
ovocnou složku např. 7UP ( limonáda s citrónovou příchutí ), Ledový čaj
broskev, lemon…
Patří sem také limonády colového typu( Coca-Cola, Pepsi-Cola…) a limonády
tonikového typu ( Tonic, Arotonic….)
 Dia limonády jsou určeny diabetiky a řazeny mezi potraviny určené pro
zvláštní výživu
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 Light limonády – je část nebo celý podíl přírodních sladidel nahrazen
nízkoenergetickými náhradními sladidly. Tyto výrobky musí mít minimálně o
30 % nižší energetickou hodnotu než limonády takto neoznačené.

Poznámky
Výpočet denního příjmu vody:

Pitný režim za jeden den:
Název nápoje

Množství

Porovnání hodnot:
vhodné množství vody za den

x

Hodnocení vzorků vod:
A
B

C

skutečné množství vody za den

D

14

4. Vstupní a kontrolní test
Voda – základ života
1. V jakých skupenstvích se vyskytuje voda?
a)
b)
c)
2. Nakresli a popiš koloběh vody

3. Odkud se získává pitná voda?
a)
b)
c)
4. Kolik bys měl/a vypít vody za den? Vysvětli proč
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5. Význam vody v lidském těle
a)
b)
c)
d)
e)
6. Vhodné nápoje pro pitný režim
a)
b)
c)
7. Nevhodné nápoje pro pitný režim
a)
b)
c)
8. Co je dehydratace a proč je nebezpečná

9. Za jakých podmínek může rychleji dojít k dehydrataci
a)
b)
c)
10. Zdroje pitné vody pro Chrudim.
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5. Příklady otázek pro práci ve skupinách
Otázky a správné odpovědi
1. Význam vody v lidském těle
 rozřeďuje a rozpouští potravu
 zabezpečuje rozvod živin, minerálních látek a vitamínu v těle
 má podstatnou úlohu při vylučování škodlivin
 má podstatnou úlohu při udržování stálé tělesné teploty
 je také důležitým zdrojem některých minerálních látek např. vápník,
hořčík
 tvoří podstatnou část naší krve a udržuje její stálý objem v těle
 zvlhčuje a tím chrání sliznice
 umožňuje ochutnávat pokrmy
2. Základní rozdíl z hlediska vody mezi Májovem a Monacem
V Májově je čistička odpadních vod, na Monaku úpravna pitné vody
3. Jaké jsou přehrady na Chrudimce?
Přehrada Hamry, Sečská přehrada, přehrada Křižanovice
4. Z které nádrže nebo přehrady se bere (po úpravě) pitná voda
v Chrudimi?
Z přehrady Křižanovice
5. Proč ještě není vhodná na pití voda z úpravny Monaco?
Protože neobsahuje dostatečné množství minerálních látek (míchá se pod
Monacem ve vodojemu s vodou z vrtu Podlažice)
6. Jaká je nadmořská výška Práčovské přehrady?
308,9 m
7. K čemu slouží věž u Práčovské přehrady?
K vyrovnávání tlaku vody
8. Čím se odstraňují mechanické nečistoty a čím bakterie a
mikroorganizmy z pitné vody v úpravně vody Monaco?
Mechanické nečistoty síran hlinitým, bakterie chlórem
9. Co vzniká ve vyhnívací nádrži po zahřátí odpadu? Využití?
Bioplyn,výroba elektrické energie, vytápění…
10. Proč máme pít po doušcích a ne velké množství najednou?
Protože velké množství vody najednou nedokáže tělo dobře využít a zatěžuje se
hodně vylučovací ústrojí včetně ledvin
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11. V které části dne máme vypít víc vody?
Dopoledne
12. Které vody je na planetě víc a jakém množství (v%)?
Slané 97% ( sladké pouze 3%)
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6. Jazyková stránka
6.1. Zadání (AJ)
Water – a basis of life
Basic information about water
 colourless , tasteless and smelless liquid
 1 litre of water (at temperature of 4°C) = 1 kg
 boiling point = 100°C
 indispensable to life of organisms
 chemical compound of hydrogen and oxygen
 water is found in all states (gaseous, liquid, solid state)
 it is the basic and the most natural drink
 it is irreplaceable part of the other drinks
Importance of water in human body
 it dilutes the food
 it ensures a distribution of nutrients, mineral substances and vitamins in a
body
 it plays an important role during excretion of harmful substances
 it plays an important role during maintaining of stable body temperature
 it is an important source of some mineral substances e.g. calcium, magnesium
 it forms substantial part of our blood and it keeps its stable volume in body
 it moistens and that is why it protects mucous membrane
 it enables to taste dishes
Dehydration
 it is a lack of water in human body
 symptoms of dehydration should not be underestimated = headache, dry lips,
tiredness, dizziness, confusion
 people can reach dehydration in warm summer weather, during demanding
physical effort, when staying in a room with too dry air or during fever,
diarrhoea and vomiting
 a mild but long-lasting lack of water in a body can cause repeated fierce
headaches, constipation, kidney disorder, infection of urinary tract
General rule of water intake
 it is necessary to drink 0,03l of water daily for 1 kg of body weight
 individual demands must be taken into account (age, state of health,
environment, weight, physical effort)
Principals of right water intake
 to take a sip all day long
 not to drink too many liquids in one go
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not to rely on the feeling of thirst only
caffeine and alcohol support urination and that is why they cannot be included
into liquid intake
milk and milk drinks are considered to be liquid nutrition and are not included
into liquid intake
to avoid or reduce drinking beverages carbonated with carbon dioxide
to avoid or reduce drinking sweetened beverages
appropriate drinks are: spring water, infant water, tap water, well water
it is necessary to combine / change: mineral water, fruit tea, green tea, fresh
fruit and vegetable juices, high-quality juices
fruit and vegetables with the high amount of water can be included into water
intake: strawberries, citrus fruit, grapes, cucumbers, tomatoes, melons
broth can also be included into water intake

Kinds of non-alcoholic drinks
 drinking water = it is colourless, tasteless and smelless, it is either
groundwater or surface water; waterworks treatment is allowed; supplying can
be either with piping or private wells
 infant water = natural water of the highest quality without waterworks
treatment
 spring water = water from underground source; the nitrate content is allowed
up to 25 mg/l
 soda water = drink made of drinking water with adding of carbon dioxide
 natural mineral water = groundwater, it has more than 1 g/l mineral
substances
 natural healing water = with healing powers, it is suitable to use it for some
time according to doctor´s recommendation
 fruit and vegetable juices = juices made from pressing of fresh fruit and
vegetables
 lemonade = is made of drinking water, concentrates, aromatic substances,
natural dye, taste substances, preservatives
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Vocabulary
state
water intake
dehydration
to become
dehydrated
dangerous
gaseous
liquid
solid
daily

skupenství
pitný režim
dehydratace
být dehydrovaný

age
state of health
environment
weight

věk
zdravotní stav
prostředí
váha

nebezpečný
plynný
kapalný
pevný
denně

to depend on st

záviset na

lack of water
human body

nedostatek vody
lidské tělo

physical effort
drinking water
infant water
spring water
natural mineral
water
natural healing
water
summer weather
too dry air

headache
constipation
kidney disorder
infection of urinary
tract

bolest hlavy
zácpa
porucha fce ledvin
infekce močových
cest

fever
diarrhoea
vomiting
demanding
physical effort

fyzická zátěž
pitná voda
kojenecká voda
pramenitá voda
přírodní minerální
voda
přírodní léčivá
voda
letní počasí
příliš suchý
vzduch
horečka
průjem
zvracení
náročná fyzická
námaha

Test yourself
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In which state can water appear?
How much water should you drink daily?
Which drinks are suitable for water intake?
Which drinks are not suitable for water intake?
What is dehydration?
Why is dehydration dangerous?
When can you become dehydrated?
Why is water important to our body?
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6.2. Klíč (AJ)
Key
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

liquid, solid, gaseous
0,03l of water daily for 1 kg of body weight
spring water, infant water, tap water, well water
coffee, alcohol, milk, sweetened beverages, beverages carbonated with
carbon dioxide
a lack of water in human body
it can cause repeated fierce headaches, constipation, kidney disorder,
infection of urinary tract
in warm summer weather, during demanding physical effort, when staying in a
room with too dry air or during fever, diarrhoea and vomiting
it ensures a distribution of nutrients, mineral substances and vitamins in a
body, excretion of harmful substances, it forms substantial part of our blood
etc.
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