
CHCI BÝT ZDRAVÝ 

 

Jak moc je naše zdravíčko důležité, víme všichni. I tak ale není od věci si to občas připomenout, a 

my jsme tak učinili ve dnech věnovaných tématu „CHCI BÝT ZDRAVÝ“. 

 

Poté, co jsme si udělali pořádek v názvech jednotlivých částí našeho těla, 

vrhli jsme se na zoubky: řekli jsme si něco o tom, z čeho se skládají, jak o ně 

správně pečovat, o tom, že různé typy zubů mají v pusince při žvýkání 

potravy různou úlohu a také jsme si zoubky zkoušeli sami poskládat pomocí 

trochy lepidla a bílých fazolí.  

 

 

 

A nebyla by to ta pravá zábava, 

kdybychom si po teoretické 

přípravě nedali něco na zub! 

V rámci poznávání našich 

smyslů jsme otestovali chuťové 

pohárky a vyzkoušeli neobvyklou kombinaci chutí: na 

plátek jablíčka nebo pomeranče nám paní učitelka 

ozdobným sáčkem nanesla slanou pomazánku. A 

jelikož se některá jablíčka neobejdou bez červíka, a 

protože proteiny jsou důležité, nechyběl v naší 

zdravé svačince ani červík! Jen toho skutečného, 

proteinového, jsme nahradili sacharidovým, kyselým 

a obaleným v cukru. Všem, kterým se zdá tahle 

kombinace chutí přinejmenším zvláštní, musíme 

sdělit, že to byla MŇAMKA!  



A potvrdit to mohou dokonce i ti nezapřisáhlejší odpůrci 

svačinkových pomazánek! 

 

 

NAŠE SRDÍČKO 

Další den jsme se věnovali srdíčku: řekli jsme si, k čemu ho 

v tělíčku máme, vzájemně jsme poslouchali tlukot srdíček 

našich kamarádů a v komunitním kruhu jsme pak dali 

vlastnoručně nakreslený obrázek srdíčka tomu kamarádovi, 

kterého máme ve třídě nejradši. Povídání jsme završili 

názornou ukázkou toho, jak vlastně srdce funguje. Stačil nám 

k tomu nafukovací balónek naplněný kečupem (alias krví), 

brčko coby aorta, šikovné ručičky, které pumpovaly „krev“ 

v srdíčku a prostředí sprchového koutu, které nám poskytlo 

záruku, že naše zážitková hra nezanechá nepořádek ve třídě.  

 

 

PLÍCE A DÝCHÁNÍ 

Řada dětí si jen těžko dokáže představit, jak fungují naše plíce a 

dýchací soustava celkově, a tak jsme si to vyzkoušeli pomocí paní 

učitelkou zhotovené makety plic.  



Jak dětem přiblížit co se děje s baštou, 

kterou sníme? Jednoduše! Igelitový 

pytlík se proměnil v žaludek a my tak 

díky jeho transparentním stěnám 

mohli pozorovat, jak se asi v našem 

bříšku mění dnešní svačinka na 

nevábnou kaši.  

Hra na sušenky, která následovala 

hned poté, děti strašně moc bavila. 

Každý se proměnil v sušenku bloudící 

trávicí soustavou vytvořenou ze švihadel, kostek, židliček a tunelu z deky. Plazili jsme se a kroutili 

přesně tak, jako ony snězené sušenky v našem žaludku a střevech. Sušenky, které zdárně zdolaly celé 

zažívací ústrojí, seděly pak na bobečku a pozorovaly svoje plazící se kamarády.  

 

CHUŤ, ČICH, HMAT, SLUCH A CHUŤ 

Povídání o našich smyslech a ověřování si jejich funkčnosti je skutečná zábava! Poznat kamaráda i se 

zavázanýma očima nám šlo stejně tak dobře jako test barvocitu nebo sluchové pexeso. 

Ochutnávkou dobrot poslepu (jahody, čokoláda, banán nebo piškoty) jsme prošli bez sebemenšího 

zaškobrtnutí. Za odměnu jsme si pak všichni očichali voňavou 

levanduli, která má prý pozitivní vliv na dobrou náladu. Držela se nás 

všech ještě hodně 

dlouho! 

 

 


