vzdělávací oblast
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu



používá zákl. kuchyňský
inventář
bezpečně obsluhuje zákl.
spotřebiče

vyučovací předmět
PŘÍPRAVA POKRMŮ

Učivo – obsah




Mezipředmětové
vztahy

ročník
6.

Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.

kuchyně – zákl. vybavení,
nábytek,obsluha spotřebičů, postupy
práce, úklid, hygiena
nákup potravin – výběr, skladování,
živiny, užití potravin








připraví jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami zdravé
výživy



zdravá výživa, zdravý životní styl –
spr. životospráva, potraviny rac.
výživy, sestavování jídelníčku,
výživová hodnota potravin, reklama na
zdr. výživu, stravování sportovců a
nemocných

zodpovídá
RAKOVÁ

VZ – Zdravý životní 
styl
VO – Zdravý způsob
života
MDV – VI.




Poznámky

náz. předvedení, sk.
práce, referát, test
diapozitivy, DVD
beseda, scénky, soutěže,
hry
uč. Výživa a příprava
pokrmů/Marádová/

přednáška, výklad, práce
ve sk., exkurze, beseda,
test, prakt. předvedení,
VHS,
uč. Výživa a příprava
pokrmů(Marádová)
potraviny rac. Výživy
pomůcky na VV

MDV-naučí se podle
zásad zdr. výživy
vytvořit reklamní
leták,plakát

vzdělávací oblast
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE





dodržuje základní principy
stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve
společnosti



dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při
úrazech v kuchyni









vyučovací předmět
PŘÍPRAVA POKRMŮ

kultura stolování – květiny, rodinný
stůl, pravidla stolování, inventář
společenské chování – etiketapravidla spol. chování při
stolování,sled chodů jídel, odnášení
použitého nádobí

VO-Kultura
stolování
OSVV.,VII.,VIII.,XI.
MV-II.
MDV-II.

VZ-Bezpečnost a
hygiena výživy,jakost potravin
bezpečnost a ochrana zdraví –první ochrana zdraví
pomoc, prevence, ošetření drobných
poranění
pojmy v oboru výživy a stravování
základní živiny

ročník
6.

náz. předvedení,test

exkurze, VHS,DVD
 beseda,literatura

vybavení kuchyně
Projekt :
Rodina – rodinné
tradice,svátky,oslavy

 přednáška,beseda,test
 rozhovor,práce ve sk.
 VHS,DVD,diapozitivy
 lékárnička
 literatura,internet
 nástěnné obrazy
 scénky,náz.předvedení

zodpovídá
RAKOVÁ
OSV-chápe
důležitost rodinné
soudržnosti,váží si
hodnoty rodinného
života
MV-upevňuje lidské
vztahy v rodině
přípravou
slavnostní tabule
pro rodinnou
oslavu
MDV-chápe rozdíl
mezi reklamou a
skutečností

vzdělávací oblast
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

vyučovací předmět
PŘÍPRAVA POKRMŮ

ročník
6.

zodpovídá
RAKOVÁ

