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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Zásady zdravé výživy – 8. – 9.  ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Zdravá výţiva

• Správná výživa má vliv na zdraví člověka. 

• Stravu  musíme  vybírat podle množství a složení. 

• Člověk musí způsob stravování usměrňovat a stravovat 

se racionálně. 

• Racionální výživa obsahuje optimální množství a poměr 

základních živin, minerálních látek, vitamínů a odpovídá 

současným vědeckým poznatkům a cílům společnosti.
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• Pro člověka je přirozená strava smíšená, která 

odpovídá jeho fyziologickým potřebám.

• Množství a složení stravy je ovlivněno pohlavím, 

tělesným zatížením, věkem, zdravotním stavem a 

prostředím.

• Doporučuje se denně přijmout asi 15 % bílkovin, 30 % 

tuků, 55 % glycidů (sacharidů).

• Nevhodně volená skladba a množství stravy 

způsobuje civilizační choroby. 
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Hlavní zásady racionální výţivy

• Racionální (rozumná) výživa má individuální charakter a 

splňuje všechny nároky organismu. Je nutné dodržovat 

několik zásad.

• Energetická hodnota stravy - příjem stravy odpovídá 

energetickému výdeji. V průběhu života se příjem 

energie mění.

• Složení stravy - má obsahovat denně správné 

množství základních živin, vitamínů a minerálních látek. 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Správná příprava stravy - zvolit šetrnou 

předběžnou i tepelnou úpravu potravin podle druhu.

• Správné časové rozložení jídla - 3 až 5 denních 

jídel. U nás je zvykem konzumovat snídani, oběd, 

večeři, které se doplňují přesnídávkou a svačinou.

• Prostředí, kde je jídlo konzumováno - způsob 

servisu, kulturnost prostředí, vzhled pokrmu. 
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Několik dobrých rad
• Jezte pravidelně vyváženou a pestrou stravu, založenou 

více na potravinách rostlinného původu.

• Buďte aktivní! Dospělí by měli nakumulovat minimálně 

30 minut pohybové aktivity střední intenzity denně, děti 

minimálně 60 minut. Pohybová aktivita střední intenzity 

je např. rychlá chůze, jízda na kole, práce na zahradě 

apod.

• Denně konzumujte mléko a mléčné výrobky.
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• Jezte různé druhy zeleniny a ovoce, alespoň 400 g 

denně, přednostně čerstvé a místního původu. Do 

tohoto množství se nezapočítávají brambory a džusy.

• Jezte potraviny, jako jsou obiloviny, celozrnné pečivo, 

brambory, těstoviny, které jsou bohaté na škrob a 

vlákninu.

• Kontrolujte přívod tuků. Dávejte přednost rostlinným 

olejům před živočišnými tuky. Omezte spotřebu 

potravin s vysokým obsahem tuků.
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• Nahrazujte tučné maso a masné výrobky luštěninami, 

drůbeží a rybami (i tučnými rybami, které jsou dobrým 

zdrojem omega-3 mastných kyselin).

• Kontrolujte přívod soli. Celkový denní příjem nemá být 

vyšší než 5 g (1 čajová lžička), a to včetně soli skryté v 

potravinách. Používejte sůl obohacenou jódem.

• Omezujte spotřebu sladkostí a slazených nápojů.

• Denně vypijte minimálně 1,5 l tekutin. Dávejte přednost 

čisté vodě a neslazeným nápojům.
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Potravinová pyramida

• Potravinovou pyramidu sestavili odborníci na výživu jako 

názornou pomůcku k jednoduchému vysvětlení a 

praktickému používání výživových doporučení.

• Potravinová pyramida se skládá ze šesti potravinových 

skupin, které jsou rozděleny do čtyř podlaží (v některých 

publikacích šest pater). U každé potravinové skupiny 

jsou uvedeny druhy potravin, které tam patří.

9
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• První patro tvoří obiloviny neboli výrobky z obilnin, 

které zde představují zejména zdroj sacharidů a 

historicky tvoří základ naší stravy a které by nám 

měly poskytnout nejvíce potřebné energie – pečivo, 

těstoviny, ovesné vločky, cornflakes, pohanka, proso, 

amarant, rýže a další.

• Druhé patro pyramidy tvoří ovoce a zelenina, 

reprezentující významné zdroje vitaminů, minerálních 

látek a dalších nutričně významných látek (například 

antioxidantů, vlákniny a dalších).

 
 
Snímek 12 
 

12

• Třetí patro pyramidy tvoří mléko, mléčné výrobky, 

maso a masné výrobky, luštěniny, vejce a ryby  

(představitelé zdrojů bílkovin).

• Čtvrté patro pyramidy tvoří tuky, sladkosti a sůl.

V praxi je možné se setkat s různě upravenými

potravinovými pyramidami.
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Obiloviny

• Obilniny jsou rostliny, které rostou na poli; to ostatní 
označujeme jako obiloviny.

• Do této skupiny patří zrno pšenice, žita, ovsa a ječmene, 
ale také rýže, kukuřice, prosa, pohanky a amarantu a 
také především pečivo, těstoviny, ovesné vločky, 
cornflakes, jáhly, kroupy.

• Jsou zdrojem vitaminů, minerálních látek a vlákniny.

• Některé obiloviny obsahují lepek, který může lidem 
trpícím jeho nesnášenlivostí, způsobit nemalé zdravotní 
potíže ( jsou to výrobky z pšenice, ječmene, ovsa a žita).
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Ovoce a zelenina

• Hlavní složkou dužnatého ovoce a zeleniny je voda

(až 80 %).

• Ovoce je zdrojem cukrů, u zeleniny, s výjimkou rajčat, 

melounů, mrkve, cibule a póru, je jejich obsah 

zanedbatelný. 

• Ovoce a zelenina jsou dobrými zdroji vitaminu C, 

některé druhy pak i vitaminů skupiny B a karotenoidů; 

jsou důležitým zdrojem draslíku a vlákniny

15
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Mléko a mléčné výrobky

• Jsou zdrojem kvalitních bílkovin, dodávají našemu 

organizmu  50 – 70 % vápníku 

• Mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem vitaminu A, D a 

karotenoidů.

• Kysané mléčné výrobky jsou lépe stravitelné.

• U tavených sýrů je třeba pamatovat na obsah tavicích 

solí, vhodnější ke konzumaci jsou proto přírodní sýry a 

tvarohy.
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Maso, ryby, luštěniny a vejce

• Maso je zdrojem bílkovin (asi 20%), obsahuje nepatrné 

množství sacharidů, obsah tuku velmi kolísá. 

Maso je zdrojem dobře vstřebatelného železa, vitaminů 

skupiny B a vitaminu A a D.

• Maso hovězí má vyšší obsah železa, drůbeží a králičí je 

zase málo tučné, vepřové maso je velmi oblíbené pro 

jeho chuťové vlastnosti, avšak bývá velmi tučné. 

17
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• Ryby obsahují plnohodnotné bílkoviny a řadu 

minerálních látek a vitaminy A a D, rybí tuk je velmi 

hodnotný pro vysoký obsah nenasycených omega-3 

mastných kyselin, mořské ryby jsou zdrojem jódu

• Vejce jsou zdrojem vysoce kvalitní bílkoviny a tuků s 

vysokým obsahem esenciálních, mastných kyselin. 

Jsou zdrojem vitaminů A, D, E, K, vitaminů skupiny B a 

karotenů, dále minerálních látek a dobře využitelného 

železa.

• Obsah sacharidů je zanedbatelný.
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• Luštěniny jsou dobrým zdrojem bílkovin, lepším než 

obiloviny, obsahují jich až 20 %, i když i jejich bílkovina 

není plnohodnotná, je zde limitující aminokyselina 

methionin.

• Luštěniny jsou i zdrojem sacharidů, zejména škrobu, 

obsahují však až 10 % nestravitelných oligosacharidů, 

které způsobují nadýmání.

• Jsou dobrým zdrojem minerálních látek a vlákniny, je 

však třeba zdůraznit, že železo, zinek a jiné minerální 

látky se z luštěnin vstřebávají hůře než z masa. 

 
 
Snímek 20 
 

Tuky

• Tuky jsou především zdrojem nadbytečné energie, 

kterou mnohdy nevyužijeme, proto bychom si měli dávat 

pozor na jejich obsah v potravinách a nepřidávat je 

„navíc“.

• Tuky dodávají pokrmům lahodnou chuť, vůni a 

konzistenci, proto máme tendenci jich jíst více než je 

třeba.

• Ne každý rostlinný tuk je kvalitnější než živočišný.
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Voda

• Voda je důležitou součástí výživy. Průběžně ji ztrácíme a 

průběžně ji proto musíme doplňovat. Bez vody vydržíme 

přežít dokonce méně dní než bez potravy.

• Voda je zahrnuta prakticky do všech tělesných funkcí. 

• Je důležitá zejména pro termoregulaci organizmu.

• Voda je hlavní součástí lidského těla.
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Dehydratace

• Dehydratace je proces, kdy se bez náhrady ztrácí voda

z těla. 

• Subjektivní pocit žízně ani zdaleka neodpovídá naší 

skutečné potřebě tekutin, správně bychom měli pít, i 

když žízeň nemáme. 

• Pozor! Pocit žízně je u některých jedinců oslabený! 

22
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Kontrola znalostí

Pokud si chcete ověřit znalosti v oblasti zdravé výživy,

můžete využít uvedených webových stránek, kde

naleznete několik testů. Hodně štěstí.

•http://www.viscojis.cz/teens/

23
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Odkazy:

http://www.vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/potravinova-pyramida/

http://www.new-lifestyle.cz/tipy.html

http://www.diagnoza-podle-jazyka.estranky.cz/clanky/potravinova-pyramida.html

http://www.vladahadrava.xf.cz/zasady_vyzivy.html

http://www.viscojis.cz
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Zelenina (druhy) - 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Zelenina

• Zeleninou rozumíme jedlé části rostlin, většinou 
jednoleté či dvouleté, které se používají buď 
čerstvé, nebo různě kuchyňsky upravené.

• Zelenina má vysokou biologickou hodnotu a nízkou 
energetickou hodnotu. 

• Obsahuje 75 -95% vody, dále minerální látky, silice, 
bílkoviny, sacharidy, enzymy, barviva, kyseliny, 
třísloviny a další látky. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Rozdělení zeleniny

Zeleninu rozdělujeme podle:

• používané části rostliny - na košťálovou, 

kořenovou, listovou, luskovou, plodovou, 

cibulovou, stonkovou, kořeninovou,

• způsobu výroby - rychlenou (skleníkovou, 

pařeništní) a polní,

• délky vegetační doby - ranou, poloranou, 

letní, pozdní.

3

 
 
Snímek 4 
 

Kořenová
• Je pěstována pro 

své podzemní 

části, kořeny, 

bulvy, oddenky 

nebo hlízy.

• Mrkev, celer, 

petržel, pastinák, 

ředkvičky, ředkev, 

křen, červená 

řepa, vodnice, 

černý kořen, tuřín.
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Košťálová

• Patří do čeledi 

brukvovitých rostlin. 

• Hlávkové zelí, 

čínské zelí, kapusta, 

kedlubny, květák, 

brokolice.
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Listová

• Je to zelenina s 
křehkými listy, listovými 
řapíky nebo stonky.

• Konzumuje se většinou 

za syrova jako salát 
nebo tepelně upravená 
jako příloha. 

Rozděluje se na : 
salátovou, špenátovou a 
řapíkovou.

6
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Listová - salátová

• Listy se používají v 

syrovém stavu k 

přípravě salátů.

• Salát hlávkový, římský 

salát, štěrbák, 

rychlené čekankové 

puky,  řeřicha 

zahradní, smetanka, 

brutnák, potočnice 

lékařská. 

7
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Listová - špenátová

• Její listy se používají 

jako teplá příloha.

• Špenát (má vysoký 

podíl železa a 

vápníku), mangold, 

polníček ( používá se 

i jako salát), šťovík.

8
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Listová - řapíková

• Používají se 

řapíky listů.

• Reveň, řapíkový 

celer, sladký 

fenykl aj.

9
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Cibulová

• Zelenina se vyznačuje  

štiplavou a ostrou vůní a 

chutí. 

• Cibule kuchyňská, jarní 

cibule , perlovka (na 

nakládání), šalotka 

(drobná, jemná cibule), 

česnek (bílý a modrý tzv. 

paličák), pór, pažitka.
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Lusková

• Vytváří jako plody 

nezralé lusky.

• Nejznámější jsou 

hrachové lusky a 

fazolové lusky.

11
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Plodová

• Jedná se o zeleninu, 

která má jedlé plody.

• Dělí se na dvě skupiny: 

pravé bobule rostlin 

čeledi lilkovitých (rajče, 

paprika, lilek),

• a nepravé bobule zelenin

tykvovitých ( tykve, 

okurky, meloun).

12
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Stonková

• Nazývá se  též 

lahůdkovou 

zeleninou.

• Na našem trhu je 

chřest, artyčoky, 

bambusové výhonky.

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Kořeninová 

• Jsou to čerstvé natě, 

které obsahují vonné a 

chuťově výrazné látky 

(silice). Natě v čerstvém 

stavu se používají jako 

zelenina a sušené jako 

koření.

• Bazalka, kopr, libeček, 

petrželová nať, estragon, 

koriandr, dobromysl, 

majoránka, saturejka, 

tymián, naťový celer.
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Zdroje:

http://mlsnakocka.blog.cz/0909/pecena-mlada-korenova-zelenina

http://www.poslirecept.cz/clanek/oblibeny-produkt/241/kvetakove-variace.html

http://www.ekofarma-redhost.cz/sortiment/spenat-mangold

http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty

http://efky-studium.rajce.idnes.cz/31._zelenina

http://www.foodtv.cz/article/

http://www.restaurace-menu.cz/magazin/aktualne/chrest-%E2%80%93-zelenina-milovana-i-opovrhovana/

http://www.garten.cz/a/cz/4360-anethum-graveolens-kopr-vonny/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina

http://www.garten.cz/a/cz/6246-kveten-uzitkova-zahrada-1/

http://www.makeandtakes.com/strawberry-rhubarb-crumb-cake
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Evropská kuchyně – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Evropská kuchyně

• V Evropě má každá země a každý evropský region svoji 
vlastní kuchyni, která se zakládá na kulturní tradici. Ať už 
se jedná o území pobřežní oblasti nebo naopak hor, či 
úrodného údolí řek.

• Každá krajina má svá specifika, někde převládá rybolov, 
někde ovocnářství a z typické geografické polohy se pak 
tvoří zaklad místní kuchyně.

• Každý kraj má své kulinářské přednosti a produkty, 
které se pak stávají oblíbenými i mimo tento kraj.
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Z historie

• Z antiky pochází  výroba nudlí a původní tvar pizzy. 

Řekové a později Římané obohatili evropský jídelníček o 

dovážené zboží, jako je koření, kuře, cukrová třtina, 

rýţe, meruňky, třešně…

• Byzantské říši také vděčíme za vidličku, část příboru, 

pocházející právě odtud. 

• Kryštof Kolumbus z Nového světa přivezl do Španělska 

kakao, vanilku, papriku (chilli), brambory, kukuřici, 

slunečnici, dýně, topinambur, rajčata, batáty (sladké 

brambory).
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4

• Evropská kuchyně byla  ovlivněna produkty hlavně z 

Ameriky, později Evropa tvoří základ americké 

kuchyně.

• V období absolutismu bylo v módě vše francouzské a 

tak ostatní země přijaly prvky francouzského 

stolování a gastronomie. V té době se pořádaly 

velkolepé bankety a hostiny a také byl nadšeně 

přijat do evropské kuchyně hrášek a ananas. K 

snídani se podávala horká čokoláda, nebo také 

první čaj či káva dovážená do Evropy.
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Středověk
• Toto období přineslo pro velkou část obyvatelstva první 

změny životosprávy. Většina lidí se živila především 

obilovinami (hlavně ve formě kaší) a také chlebem, 

jakož i luštěniny byly na denním jídelníčku.

• Potraviny se ochucovaly kořenovou zeleninou a 

bylinami.

• Konzumovala se lesní zvěř, mléčné produkty (mléko a 

sýry a také vejce).

• Bylo podporováno pěstování brambor a kukuřice, 

především pro jejich výživnost pro hladovějící 

obyvatelstvo.
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Novověk

• V tomto období přispěl Napoleon gastronomii prvními 

konzervami, které byly určeny francouzské armádě. 

• Dále byl objeven margarín, tedy náhrada másla a první 

kondenzované mléko.

• V Německu byla představena  tresť z masa, jakási 

předchůdkyně všech instantních jídel. 

• Ruští vojáci založili ve Francii první rychlé občerstvení –

bistro a v Paříži se objevila  první bageta. 
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• Gastronomické trendy v evropské kuchyni, 

podle labužníků, udávají zejména Francie a 

Itálie. 

• Dnes se vlivy jednotlivých kuchyň mísí a nejsou 

omezeny jen regionálně. Každý kuchař má svůj 

oblíbený styl a rychle se učí novým trendům. 

• Evropská kuchyně progresivně ovlivnila celý 

svět (od Severní Ameriky až po Jižní Afriku) a to 

v důsledku kulturní výměny během mnoha 

staletí.

 
 
Snímek 8 
 

Francouzská kuchyně
• Ve francouzské kuchyni jsou bohatě zastoupeny ryby, 

zejména mořské, dále pak měkkýši a korýši (ústřice, 

mušle, mořští raci apod.).

• Ve francouzské kuchyni převládají masa libová – telecí, 

hovězí, skopové, jehněčí, drůbeţ, zvěřina, králík. 

• Denně se podávají rozmanité druhy zeleniny. Největší 

oblibě se těší zejména chřest, artyčoky, hlávkový salát, 

rajčata a hrášek.
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• Ve francouzské kuchyni je důležitou surovinou sýr.  

Francouzi rádi připravují vaječné pokrmy a různé omelety.

• Dalším charakteristickým znakem francouzské kuchyně je 

příprava četných pokrmů na víně. Některé potraviny se 

před přípravou do vína nakládají. 

• Ke zlepšení omáček a šťáv používají silné masové vývary. 

• K ochucení pokrmů se mistrně používá celá škála koření, 

včetně aromatických bylinek i tzv. „bouquet garni“.

• Ve Francii je rozšířené flambování.
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10

„Bouquet garni“,  

je snítka petrželky, 

tymián, bobkový 

list a česnek, vše 

svázané nití a 

upevnění k uchu 

nádoby, aby je 

bylo možno 

snadno vytáhnout.
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Italská kuchyně
• Italové dovedou skvěle využívat darů svého moře –

ústřic, raků, krabů, mušlí, humrů, langust, sépií, 

mnoha druhů ryb. 

• Ryby se připravují nejčastěji na grilu, smaží se, 

nebo pečou na olivovém oleji s přísadou 

citrónové šťávy a čerstvých bylinek. 

• Z ryb se také připravují různé druhy polévek. 

Nejznámější je „minestrone“ – hustá polévka s 

velkou dávkou zeleniny, s rýží nebo s těstovinami.
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• Z masa je nejoblíbenější telecí, většinou se dusí, 

peče nebo griluje, před grilováním se zpravidla 

nakládá do oleje s přísadou bylinek a koření.

• V jižní Itálii jsou již po staletí denním pokrmem 

těstoviny, jež se vyrábějí v mnoha podobách a 

upravují na mnoho způsobů. 

• Některé druhy těstovin, např. canneloni, ravioli, 

tortellini se podávají s masovou, šunkovou nebo 

sýrovou náplní. 
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• V severní Itálii je denním pokrmem rýţe. Nejčastěji 

se podává jako hlavní pokrm (např. milánské 

rizoto), nikoliv jako příloha. 

• V Itálii oblíbená a na celém světě známá je 

neapolská pizza. Připravuje se ze slaného těsta, 

rajčat, sardelek, sýra a bylinek. Pizzy se připravují 

také s jinými náplněmi a v různých velikostech. 

• Italské omáčky bývají hrubší struktury, podávají se 

na pokrmu nebo již s pokrmem promíchané.

Populární je též žloutková pěna. 

 
 

 
Snímek 18 
 

18

 
 

 



 
Snímek 19 
 

19

 
 
Snímek 20 
 

20

 
 

 



 
Snímek 21 
 

21

 
 
Snímek 22 
 

Řecká kuchyně
• Proslulost zdejší kuchyně je postavena na čtyřech

jednoduchých tajemstvích. Jídla se vždy připravují z 

čerstvých ingrediencí, používá se mnoho bylinek a 

zeleniny, nechybí proslavený řecký olivový olej a 

hlavně, pokrmy jsou jednoduché.

• Mezi tradiční řecká jídla patří moussaka, což je nákyp s 

baklažány a mletým masem. Peče se v troubě a po 

vytažení se zalije hustou bešamelovou omáčkou a 

ochutí skořicí.
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• Velmi oblíbené jsou tzv. souvlaki, což jsou kousky 

jehněčího nebo vepřového masa navlečené na špejli, 

pečené  nad ohněm.

• Gyros, laicky řečeno, je kus jehněčího (ale i vepřového 

nebo kuřecího masa) ve tvaru velké štangle, která se 

zvolna opéká. Kuchaři z ní odřezávají kousky masa, které 

se stačily propéct.

• V řecké kuchyni jsou nezbytné tzaziky (jogurt, okurky,..).

• Grilované či vařené ryby, raky, langusty, krevety a 

chobotnice nabízejí všechny restaurace. 
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Speciality evropských zemí

• Na dalších stránkách se můžete podívat na 

obrázky tradičních pokrmů našich sousedů.
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Anglická snídaně
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Švédský marinovaný losos
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Maďarský  perkelt
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Vídeňský řízek
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Španělský churros
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Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B

http://krajane.czu.cz/geografie-nab/doku.php?id=evropska_a_svetova_kuchyne_na_ceskem_stole

http://clanky.vareni.cz/evropska-kuchyne-1-dil/

http://gardenamateur.blogspot.com/2010_05_01_archive.html 

http://www.frenchrestaurantsydney.com.au/news/ 

http://dolcevita.blog.cz/0810/francouzska-domaci-kuchyne 

http://www.wineofczechrepublic.cz/k2-4-6050-sklep-u-sommeliera-cz.html

http://www.ahaonline.cz/clanek/recepty/46640/radime-na-tema-ryze-zapomente-na-klasickou.html

http://www.certnakoze.cz/gourmet/recepty/neapolska-pizza-950.html

http://www.formerchef.com/2010/02/04/goat-cheese-and-spinach-ravioli-with-creamy-mixed-mushrooms/

http://travelblog.portfoliocollection.com/Blog/Tasty-Tuesday---Karoo-Lamb-Moussaka 

http://travelsplendid.ro/all-in/gastro/ce-mancam-in-grecia/ 

http://www.tutti.cz/ 

http://recepty.vareni.cz/marinovany-losos-na-grilu/fotografie/ 

http://www.geops.cz/zajezdy/madarsko/budapest/budapest-pamatky-a-termalni-lazne-adventni-11/ 

http://www.perslak.com/cz/fotky%20jidel/ 

http://www.english-blogs.com/hankering_for_real_british_cuisine_/ 
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Americká kuchyně – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Americká kuchyně

• Je velmi různorodá, a to proto, že ve Spojených 
státech žijí obyvatelé nejrůznějších národností a 
vyznání. Proto se zde můžeme setkat s různými 
stravovacími návyky a specialitami. 

• Ráno mají bohatou snídani, na které nechybí vejce, 
k tomu opečená slanina, toasty, oblíbené jsou také 
cereálie s mlékem. Konzumují se i nastrouhané a 
osmažené brambory. 

• Pije se slabá káva, ovocné džusy a výjimkou není 
ani coca- cola. V některých restauracích se podává 
americká snídaně non stop. 
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• Oběd není v Americe hlavním jídlem dne, a 

proto se tamější obyvatelé stravují spíše ve 

fastfoodech. 

• Nejčastěji jedí hamburgery, hotdogy nebo 

sendviče. Fast foody bývají většinou levnější 

než klasické restaurace a mezi nejoblíbenější 

patří např. KFC, Burger King nebo McDonald s. 

• Večeře je pak hlavním jídlem dne, u kterého se 

schází celá rodina, a to buď doma nebo 

v restauraci.

 
 
Snímek 4 
 

4

• Mnohá, dnes už klasická americká jídla 

pocházejí od indiánských ohňů, jako například 

bostonské pečené fazole, kukuřičný chléb, 

krémová polévka z mušlí nebo pečené 

brambory.

• Také oblíbené brusinky, divokou rýţi, ananas, 

avokádo a dokonce popkorn se naučili dnešní 

Američané jíst od Indiánů. Stejně tak je i 

nejtypičtější americká úprava masa - grilování 

neboli "barbecue" - původně tradicí amerických 

Indiánů. 
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Co se jí a co se nejí

• Každý Američan by ve vás viděl barbara, kdyby se 

dozvěděl, že pojídáte tak hrůzostrašné věci jako 

mozeček nebo ledvinky. 

• Jí hodně zeleniny, salátů, vynikajících mořských 

plodů, ryb, kuřat a hovězích bifteků. 

• Nejhorší americký zlozvyk  bychom mohli výstižně 

pojmenovat "sněz, kolik se do tebe vejde". 

Američané jedí příliš mnoho a vydatně.

• Za paušální cenu může každý sníst, kolik chce. 

Bufety jsou nejpopulárnějším a nejlacinějším 

způsobem jak se v Americe najíst.

5
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Kuchyňský robot
• U kuchyňských robotů 

využíváme mnohá 

přídavná zařízení, která 

využijeme především na 

krájení, strouhání, 

krouhání, hnětení, 

šlehání, mletí.

• Mnohé z robotů zvládnou 

lisování potravin či 

odšťavování a mnohé 

další postupy.
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Plněný pečený krocan

• Na pečeném krocanovi je 

nejdůležitější nádivka.

• Do horké bramborové kaše 

vmícháme nadrobno 

nakrájenou cibuli, nahrubo 

nasekané ořechy, smetanu, 

vlahé rozehřáté máslo a 

žloutky. Osolíme, 

okořeníme paprikou a 

dobře promícháme. 
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Arašídové máslo

• Arašídové máslo, 

nazývané také burákové, 

je potravina původem z 

USA. Chutná jako slaná 

arašídová kaše. 

• Arašídové máslo se 

používá na chléb 

(sendviče), maže se na 

topinky či na ovoce. 

Arašídové máslo je 

součástí mnoha 

amerických kuchařských 

receptů.

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Mikrovlnná trouba
• Výrazně urychluje přípravu 

jídla.

• V mikrovlnné troubě se 
dobře připravují dušené 
potraviny jako je zelenina, 
kdy postačí malé množství 
vody. 

• Tato trouba se často 
využívá na ohřev již 
hotových jídel.

8

 
 

 
Snímek 10 
 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Prezidentské párky v rohlíku
• Rohlíky podélně hluboko 

nakrojíme, hodně pokapeme 

rozehřátým máslem, ochutíme 

česnekovou solí, posypeme 

pažitkou a jinou bylinkou. Pak do 

nich vložíme ohřáté párky a 

zapečeme v silně vyhřáté troubě. 

Podáváme s kečupem, hořčicí a 

sterilovanou okurkou. 

• Párky v rohlíku podle tohoto 

receptu nechal president F. 

Roosevelt servírovat anglickému 

královskému páru při jeho 

návštěvě Spojených států. 
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Koloniální páj

• Do předem upečeného 

korpusu dáme náplň a 

opět zapečeme. 

• Náplň: žloutky, bílky, 

cukr, mouka, muškátový 

oříšek,  skořice, 

hřebíček, sůl, kysaná 

smetana, máslo, ocet,  

rozinky a ořechy. 

• Krájíme jej ve formě a 

můžeme jej zdobit 

šlehačkou.
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Indukční sporák a sklokeramická deska

7
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Hamburger
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Odkazy:

http://americkakuchyne.atlasweb.cz

http://www.turisimo.cz/usa/informace/americka-kuchyne/

http://oko.yin.cz/34/arasidove-maslo/

http://www.recepty-na-dobroty.cz/recept/5508-americky-dynovy-kolac.html

http://www.poznavat.cz/wiliamsburg/kuchyne-ve-williamsburgu

http://blog.myprivateboutique.cz/dikuvzdani

http://www.dreamstime.com/egg-benedict-with-smoked-salmon-image12830701

http://presidentialwiener.blogspot.com/

http://www.erhartovacukrarna.cz/cs/nabidka/c012.html 

http://www.sheknows.com/food-and-recipes/articles/815833/creative-hot-dog-toppings

http://agroindustriindonesia.blogspot.com/ 

http://www.whattomakefordinner.org/what-to-make-for-dinner-with-hamburger-meat.html

http://w-ice.cocolog-nifty.com/blog2/2008/03/as_classics_din.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Elektrospotřebiče v kuchyni – 8. – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Elektrospotřebiče v kuchyni

• Bez elektrospotřebičů se v dnešní době v kuchyni 

neobejdeme. 

• Vţdy je nutné dodrţovat předepsané návody a 

pokyny k jejich obsluze (vydané výrobcem).

• Nikdy při výuce nesmíte manipulovat s přístroji, 

které vám nebyly k obsluze svěřeny.
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Sporáky
• Sporáky jsou v kuchyni nejdůležitějšími elektrospotřebiči

(pokud chcete připravit teplou stravu).

• Součástí většiny sporáků jsou trouby.

Tradiční trouby: mohou být plynové nebo elektrické.    
Nevýhodou je nestejnoměrná teplota uvnitř trouby.

Horkovzdušné trouby: šetří čas, protože se nahřívají    
rychleji  než tradiční. Teplo stejnoměrně cirkuluje a 
trouba se zahřeje na vyšší teploty.
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Elektrický sporák

• Elektrické sporáky mohou mít 

klasické železné plotýnky, ale 

v dnešní době se do nových 

kuchyní pořizují sporáky se 

sklokeramickou nebo 

indukční deskou. 

• Trouby bývají tradiční nebo 

horkovzdušné.
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Plynový sporák
• Plynový sporák je 

náročnější na obsluhu.

• Hořáky zapalujeme těsně 

před použitím.

• Pokud není zapalování 

zabudováno do sporáku, 

používáme bezpečné 

piezoelektrické zapalovače.

• Dbáme na správné seřízení 

plamene.
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Kombinovaný sporák

• Kombinované 

sporáky mají horní 

část (hořáky) na plyn, 

trouba je na elektřinu.
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Indukční sporák a sklokeramická deska
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Mikrovlnná trouba
• Výrazně urychluje přípravu 

jídla.

• V mikrovlnné troubě se 
dobře připravují dušené 
potraviny jako je zelenina, 
kdy postačí malé množství 
vody. 

• Tato trouba se často 
využívá na ohřev již 
hotových jídel.
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Kuchyňský robot
• U kuchyňských robotů 

využíváme mnohá 

přídavná zařízení, která 

využijeme především na 

krájení, strouhání, 

krouhání, hnětení, 

šlehání, mletí.

• Mnohé z robotů zvládnou 

lisování potravin či 

odšťavování a mnohé 

další postupy.
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Ruční šlehač
• Je často nejpraktičtějším 

pomocníkem v kuchyni.

• Ušlehat šlehačku nebo 

sníh z bílků trvá jen 

chvilku oproti šlehání 

metlou nebo ručním 

mechanickým šlehačem.
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Ruční mixér

• Ruční mixéry jsou 

dobrými pomocníky při 

pasírování polévek, při 

přípravě mléčných 

koktejlů nebo omáček.

• Využijeme je také při 

rozmixování ovoce.
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Další pomocníci v kuchyni

Na následujících stránkách bude uvedeno několik 

dalších pomocníků v kuchyni.

a) Rozdělte se do pracovních skupin a pokuste se 

popsat využití vybraných spotřebičů. S výsledky 

seznamte ostatní spolužačky.

b) Společně popište funkce a využití zbylých 

spotřebičů.
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Kávovar a varná konvice

13

 
 
Snímek 14 
 

Parní hrnec a domácí pekárna
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Fritéza a elektrický gril
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Palačinkovač a sendvičovač
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Odšťavovač a sušička ovoce
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Mlýnek na maso a na kávu
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Ruční kráječ a topinkovač
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Lednice (chladnička)

V žádné kuchyni se neobejdeme 

bez chladniček a mrazniček.

Většinou je u každé chladničky 

zabudována i mraznička 

(mrazák).
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Mrazničky
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Myčka nádobí
Nepostradatelným

pomocníkem v kuchyni je

myčka nádobí.

Oceníme ji nejen při 

dokončení fáze vaření, ale 

i po dobrém obědě či 

večeři, kdy můžeme 

odpočívat.
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Odkazy:

http://www.neckermann.cz/cz/nm2/domaci-spotrebice/malekuchynskespotrebice//

http://www.kavovaryaespresso.cz/jaky-kavovar-se-hodi-do-vasi-domacnosti-13

http://dipika-mahesh.blogspot.com/2010/04/kitchen-fundas-refrigerator.html

http://www.obchodni-dum.cz/mycky-nadobi/t122v607/

http://www.elmaxshop.cz/slehace/c-931/

http://www.onlineshop.cz/male-elektrospotrebice/kuchynske-spotrebice/kuchynske-roboty-slehace-a-

mixery/ponorny-mixer-philips-hr-1372-90-10239P.html

http://www.destinyjm.cz/store/goods-GE3911-178-concept-ge3911-cerny-gril.html

http://www.domacipekarna24.cz/recepty-do-domaci-pekarny-34

http://www.elektro-akce.cz/susicky-parni-hrnce/sfd-135e

http://www.kuchynskenoze-nadobi.cz/smrz/eshop/14-1-Kuchynske-elektro-spotrebice/139-2-Elektricke-

kavomlynky/5/1106-Elektricky-mlynek-na-kavu-cerny-Cilio

http://www.cool-elektro.cz/vestavne-spotrebice/varne
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Úprava masa – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Maso před tepelnou úpravou

• Maso před samotnou úpravou musíme z 
hygienických důvodů omýt.

• Maso nikdy nenecháváme namočené ve vodě, 
abychom je nevyluhovali, ale jen opláchneme pod 
pitnou vodou.

• Maso oplachujeme vţdy v celku, teprve opláchnuté 
dělíme.

• Z masa odstraníme blány a pokud moţno také velké 
kosti.
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Další rady
• Pro uvolnění svalových vláken maso lehce   

naklepeme - zejména maso hovězí.  

• Kraje masa po naklepání nařízneme, aby se při 

dušení  nebo smaţení nekroutilo.

• Máme-li maso s kostí, uvolníme ho trochu od kosti, 

aby se dobře propeklo.

• Suchá masa - netučná je vhodné prošpikovat 

slaninou, dodáme tím jemnost a chuť. 
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Snímek 4 
 

Vaření
• Maso vkládáme  do vařící osolené vody. Pěna, která 

se vytvoří, obsahuje bílkoviny,  proto ji nesbíráme, 

postupně delším varem klesne ke dnu.

• Maso vaříme bez zeleniny. Pokud však chceme z 

masitého vývaru připravit polévku, zeleninu přidáme 

aţ ke konci varu, v opačném případě  by byla 

rozvařená.

• Vařená masa podáváme s omáčkami, se zeleninou, 

připravujeme z nich nádivky, paštiky a pomazánky. 
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Smaţení

• Maso nejdříve nakrájíme na řízky, kotlety, či 

jiné plátky, odstraníme blány, šlachy, lehce 

naklepeme a nařízneme okraje

• Solíme a obalujeme aţ před samotným 

smaţením, aby obal nezvlhnul a neodlupoval 

se.

• Pouţíváme trojobal (mouka, vajíčko, 

strouhanka), ale také nejrůznější těstíčka.
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8

• Můţeme smaţit také maso mleté (směs 

hovězího s vepřovým), spojené vajíčkem 

a strouhankou.  

• Ke smaţení pouţíváme vhodné tuky pro 

vyšší teploty, aby se tuk zbytečně 

nepřepaloval. 

• Hotové, usmaţené, maso překládáme na 

papírový ubrousek, kterým odsajeme  

přebytečný tuk. 
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Rychlé restování - minutky
• Maso připravované tímto způsobem má hodně 

předností - je šťavnaté, chutné, jeho příprava je 

časově méně náročná. 

• Minutky připravujeme z dobře uleţelého  a 

kvalitního masa (roštěnky, svíčková, plátky kýty, 

kotlety, krkovice)

• Na minutky můţeme pouţít také vnitřnosti. Vhodná 

jsou telecí játra nebo mladá játra hovězí, vepřové a 

skopové ledvinky a mladé ledvinky hovězí. 
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12

• Maso k rychlému opékání nenamáčíme do 
vody - povrch pouze otřeme vlhkou 
utěrkou, pak krájíme na plátky, nudličky 
nebo kostky podle potřeby.

• Maso nakrojíme a solíme aţ před tepelnou 
přípravou (aby maso nezvlhlo) a 
poprášíme moukou. 

• Vkládáme na dobře rozpálený tuk. Pečeme 
rychle z obou stran (asi 3 minuty).
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Pečení na roštu a grilování

• Při přípravě na roštu pouţíváme stejné maso 

jako na minutky. Vhodné jsou právě menší kusy 

masa, které se brzy propečou - bifteky, prouţky 

jater, slaniny, ale také dělená kuřata, ryby, mletá 

masa. 

• Před roţněním maso potřeme olejem.

• Maso opékáme podle jeho tloušťky (3 - 10 minut) 

a obracíme ho pomocí kleští. Dbáme na to, 

abychom maso zbytečně nepropichovali 

vidličkou. 
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Dušení

• Okořeněné maso nejprve prudce opečeme na tuku a  

následně dusíme v uzavřené nádobě s dobře 

přiléhající poklicí.

• Maso ponecháme na mírném ohni, občas podlijeme 

trochou vody nebo polévky. Maso se tak dusí ve 

vlastní šťávě aţ do chvíle, kdy se tekutina vydusí. 

Pak teprve zaprášíme moukou, osmahneme, pak 

podlijeme a povaříme.

• Občas maso obracíme, aby neokoralo a nepřipálilo 

se.

18

 
 

 



 
Snímek 19 
 

19

 
 

 
Snímek 20 
 

20

 
 

 



 
Snímek 21 
 

Pečení
• Při pečení maso nejprve rychle opečeme ze všech 

stran na tuku, aby se zatáhlo (neplatí pro kuřata, 

králíky,..). Pak trochu podlijeme a vloţíme do vyhřáté 

trouby.

• Maso potíráme tukem, který mu dá barvu, přeléváme 

vypečenou šťávou nebo horkým vývarem. 

Podléváme jen velmi málo a jen pod maso. Při 

pečení velmi tučného masa sbíráme část 

vypečeného tuku (aby se nepřepaloval), ale tolik, 

aby zbylo pro přelévání masa. 
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Odkazy:

http://clanky.vareni.cz/upravy-masa-smazeni-opekani-a-grilovani/

http://clanky.vareni.cz/upravy-masa-vareni-duseni-a-peceni/ 

http://www.receptynadoma.cz/recepty-na-spravnou-upravu-masa-18/clanek/ 

http://www.zenyprozeny.cz/art/2748-umite-grilovat-ryby-zdrave/ 

http://www.maggi.cz/Skola-vareni/M/Maso.aspx

http://www.zenyprozeny.cz/art/1620-teleci-pecene/

http://www.4home.cz/zkrapeci-pekac-s-mrizkou.html

http://mojerecepty.blog.cz/0901/pecene-kure-s-nadivkou

http://zahrada-relax.blog.cz/0607/smazeny-veprovy-rizek

http://www.perslak.com/cz/fotky%20jidel/

http://zahrada-relax.blog.cz/en/category/pecene-dusene-maso-a-drubez

http://www.azurlingua-culture.com/cz/general/la-daube/

http://www.az-recepty.cz/masove-minutky-s-cerstvym-ovocem-d226/

http://www.toprecepty.cz/recept/18796-restovane-marinovane-maso-po-asijsku/

http://www.countrysteak.cz/doporucujeme/indiansky-ostep

http://bepviet.tym.cz/menu1/maso/maso_page3.html 
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Přílohy k masu – 8. a 9. ročník

Mgr.  Jaroslava Jiro Sedláčková
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Přílohy k masu

• Příloha je jídlo, které se podává jako příloha k 

jinému jídlu, většinou k masu.

• V našich krajích jde především o různě 

upravené brambory, rýži, těstoviny a luštěniny.
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Vařené brambory

3

• Brambory 
omyjeme, 
oloupeme, 
nakrájíme na 
kostičky. Dáme 
do studené vody, 
osolíme, 
okmínujeme a 
vaříme do měkka 
(asi 15 minut). 

 
 

Snímek 4 

Pečené brambory

• Brambory existují 

jako příloha v 

mnohých variacích. 

Pečené brambory 

chutnají obzvlášť 

dobře a dají se 

kombinovat s 

různými omáčkami.
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Americké brambory

• Brambory jsou jednou

z dalších variant 

pečených brambor.

• Odlišují se tvarem –

půlměsíčky.
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Bramborová kaše

• Brambory oloupeme, 
nakrájíme na kostičky

a dáme vařit do mírně 
osolené vody. Pak 
brambory scedíme, 
přilijeme ohřáté mléko, 
přidáme máslo a vše 
vyšleháme na kaši. 
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Hranolky

7

• Brambory omyjeme, 
oloupeme a nakrájíme 

na hranolky. Na chvíli 
je zabalíme do čisté 
utěrky, abychom odsáli 
přebytečnou vodu.

Na rozpáleném oleji 
smaţíme dozlatova 
nebo pečeme v troubě.
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Krokety

• Z  bramborového těsta 

formujeme krokety, 

obalujeme je v 

ušlehaných vejcích, 

strouhance a ve vyšší 

vrstvě rozehřátého tuku 

je asi deset minut 

smaţíme dozlatova. 
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Rýţe
• Jednoduchá, 

přesto chutná 

příloha je rýţe v 

různých podobách.

• Rýţi podáváme 

nejčastěji vařenou 

nebo dušenou.
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Hrách
• Před přípravou 

(vařením) hrách, přes 
noc, namočíme do 
vody.

• Vaříme pod poklicí 
1 – 2  hod., ke konci 
vaření hrách 
přisolíme. Po uvaření 
scedíme.
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Čočka

11

• Čočka je jediná 

luštěnina, na jejíţ 

přípravu nemusíme 

myslet dopředu –

není třeba ji namáčet 

ani dlouze vařit. Je 

chutná, zdravá, 

velmi levná. Lze ji 

připravit na mnoho 

způsobů. 
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Bramborové knedlíky

12

• Bramborové 
knedlíky připravíme 
z vařených brambor 
nebo ze suché 
směsi. V současné 
době jsou na trhu 
kvalitní polotovary, 
knedlíky z nich jsou 
chutné a zaručeně se 
povedou. 
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Houskové knedlíky

• Uvařené kynuté 

houskové knedlíky 

ihned propícháme 

vidličkou, aby se 

nesrazily. Kynuté 

houskové knedlíky 

podáváme jako přílohu 

ke gulášům, omáčkám 

nebo zelí.
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Hrnečkové knedlíky
• Hmotu  plníme

do  vymazaných
a vysypaných 
hrnečků ( jen do 
dvou třetin) 
Hrnečky vloţíme
do kastrolu s vodou 
(vody asi do poloviny 
hrnků) a pod 
pokličkou vaříme.
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Těstoviny

• Těstovin máme 
mnoho druhů a 
nejlepším řešením je 
dodrţet při přípravě 
návod z obalu.

• Příprava většinou 
probíhá vařením

v osolené vodě,

ale i v mikrovlnné 
troubě.

15
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Kuskus
• Kuskus je těstovina 

vyrobená z pšeničné 
mouky, pouţitelná stejně 
jako rýţe nebo jiné 
obiloviny k přípravě 
pokrmů (vaří se v páře 
nebo ve vývaru, 
následně se smíchá 
s kousky masa nebo 
zeleniny). Kuskus je 
berberské jídlo, které 
zdomácnělo v arabských 
zemích.
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Další varianty příloh

V našem současném jídelníčku nalezneme 

mnoho variant daných potravin. 

Z brambor můžeme dále připravit:

- bramboráčky,

- bramborové placky,

- bramborové noky,

- šťouchané brambory.
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Těstovin je také spousta druhů

• Spaghetti: těstoviny, v čestině špagety.
• Bucatini: dlouhé špagety, uvnitř duté.
• Makkaroni: široké roury.
• Fettuccine: široké nudle.
• Pappardelle: do klubíček stočené  široké nudle.
• Penne: široké kratší rourky se skosenými konci, 

nazývané též makaronky.
• Lasagne: asi 2,5 cm široké a 8 cm dlouhé 

těstovinové pláty.
• Gnocchi: noky, většinou vyráběné z 

bramborového těsta.

19
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Další možnosti
Ochucená rýţe: kari, zeleninová, se šunkou,..

Zeleninové přílohy:v rámci zdravé výživy mnozí 
využívají jako přílohu k masu pouze zeleninu.

(restovaná kořenová zelenina, pečené papriky, 
lilky či cukety, fazolové lusky, zelí,..).

Chléb a ostatní pečivo: k některým druhům 
masa se hodí topinky, bagety,..

20
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Úkol pro skupiny či jednotlivce

D sešitu vypište:

a) Přílohy vhodné k vařenému masu.

b) Přílohy vhodné ke grilovanému masu.

Odpovědi si navzájem porovnejte a vyberte 

tu „nej“. 

21
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Odkazy:

http://www.dietologie.cz/recepty/prilohy-jidelnicek/bramborovy-knedlik/knedliky-z-brambor.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bramborov%C3%A9_knedl%C3%ADky_pln%C4%9Bn%C3%A9.jpg

http://www.malevicovi.net/2009/09/08/mimoradne-jednoduche-bramborove-knedliky/

http://commons.wikimedia.org

http://fora.babinet.cz/viewtopic.php?id=11032

http://trousilka.blog.cz/en/0805/hrneckove-knedliky

http://www.dumazahrada.cz/bydleni/kuchyne/zazrak-zvany-knedliky-21452.aspx

http://janul.blog.cz/0807/domaci-hranolky-s-majonezou

http://www.zdravavarecka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=74:ryze-dusena-v-

troube&catid=52:prilohy&Itemid=76

http://www.dietologie.cz/recepty/hlavni-jidla-jidelnicek/jatra-na-cibulce-ryze/kureci-jatra.html

http://www.aspczech.cz/page/3189.testoviny/

http://recepty.centrum.cz/recepty/bezmasa-jidla/moucna-jidla/2009/11/14/clanky/kuskus-zadne-vareni/

http://www.srecepty.cz/recept/varene-brambory

http://www.jerrys.cz/cz/prilohy.html

http://priscila-rajka.blogspot.com/2010/08/pecene-brambory.html

http://www.travelpod.com/travel-photo/perryk/1/1271341211/krokety.jpg/tpod.html

http://www.lucasinka.cz/2010/08/lusteniny/

http://masekpetr.cz/galerie/18-jidlo-a-piti.html

http://www.varimezdrave.cz/bramborova-kase-s-tamari

http://www.srecepty.cz/recept/pecene-brambory

http://recepty.vareni.cz/americke-brambory/

http://www.poznavat.cz/sri-lanka/na-sri-lance-si-na-jidlo-pockate-ale-litovat-nebudete

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bstoviny 
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Polévky  - 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Polévky

• Polévka, hovorově také polívka, je nejčastěji teplé, 

tekuté až mírně husté jídlo.

• Připravuje se z vody, zeleniny, masa, masového vývaru, 

tuku, ovoce, kuchyňské soli a dalších přísad.

• Obvykle se podává jako předkrm, před hlavním chodem. 

Polévky se obecně dělí na čiré a zahuštěné.
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11

• Na čerstvé potraviny 

nikdy nesahejte holou 

rukou, k ověření 

čerstvosti potravin, 

včetně pečiva, 

používejte 

mikrotenový sáček 

nebo jednorázové 

rukavice. 

 
 
Snímek 4 
 

Zahuštěná polévka

• Zahuštěné polévky jsou takové polévky, které se při 

přípravě pomocí různých přísad zahušťují.

• Jsou to různé krémové polévky nebo polévky zahuštěné 

jíškou a také polévky zahuštěné jinými přísadami, které 

se vaří společně s masem.

• Příkladem může být rýže, brambory, hrách, čočka, fazole 

nebo jiné luštěniny, zelí, ale také mléko, smetana nebo 

syrové vejce nebo jen vaječný žloutek.
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Další dělení polévek
• Krémová  - základ tvoří dobrý vývar. Polévka se 

zahušťuje jíškou a zjemňuje smetanou nebo žloutkem.

• Bílá bílá polévka se vaří se základními surovinami 

(zeleninou, bramborami nebo masem), které se po 

uvaření rozmixují a tím se polévka zjemní.

• Další variantou jsou studené polévky. Většina polévek 

se může podávat zatepla nebo zastudena. V zimě je 

teplá polévka nutnost a v létě je studená polévka vítanou 

změnou. 
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10

• Plesnivé a nahnilé 

potraviny jsou 

zdravotně závadné. 

Vykrájení 

poškozených a 

nahnilých částí 

nestačí. 
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Bílá polévka

7
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Krémová polévka
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Několik rad k nákupu

• Nekupujte chlazené potraviny, které jsou umístěny mimo 

chladicí box a také potraviny, u kterých nebyla dodržena 

předepsaná teplota skladování.

• Mraženým potravinám, které jsou obaleny větším 

množstvím ledu, se také raději vyhněte 

(Je to známka toho, že potravina byla už jednou 

rozmražena a pak zase zamražena, čímž se snižuje 

kvalita potraviny.) 

9
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Zavářky do polévek
• Zavářka jsou potraviny nebo výrobky, které se mohou 

zavařovat přímo do polévky. Často se zavařují mimo 

polévku, aby vývar nezakalily.

• V podstatě je možností neomezeně. Můžeme obměnit 

zeleninu, přidat bylinky a osvěžit tak chuť polévky. Místo 

klasických nudlí lze použít těstoviny, zbylé palačinky 

nebo rýži. Polévku můžeme ozdobit krutónky. Stačí 

osmažit kostičky chleba, housky nebo rohlíku. 

• Nesmíme zapomenout na kapání a noky. 

10
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Nudle

• Vypracujeme tuhé těsto 

z vajíčka, hrubé mouky 

a vody. Těsto necháme 

uležet, vyválíme na 

tenké pláty a necháme 

proschnout.

• Po proschnutí krájíme 

nudle.

11
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Strouhání

• Nudlové těsto 

strouháme na 

hrubém 

struhadle, 

necháme 

oschnout, 

vaříme 

v osolené 

vodě.

12
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Nutriční hodnota

• Jedná se o informace 

(údaje) o energetické 

hodnotě a obsahu 

výţivných látek v dané 

potravině.

• (Např.: bílkoviny, tuk, 

vlákninu, sodík, vitamíny 

a minerály).

8
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Noky

Zavaříme mléko a máslo, 
opatrně přisypeme hrubou 
mouku a připravíme 
odpalované těsto, necháme 
vychladnout, vmícháme 
vejce.

Navlhčenou kávovou lžičkou 

vykrajujeme noky a  ihned 
vaříme v mírně osolené 

vařící vodě.
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Játrové knedlíčky

• Játrové knedlíčky 
vytvoříme namletím 
nejlépe hovězích jater, 
přidáme  namočenou, 
vymačkanou žemli, cibuli, 
strouhanku, hladkou 
mouku, česnek, sůl, vejce, 
majoránku, mletý pepř. 
Vše promícháme, uválíme 
malé kuličky či jiný tvar a 
dáme vařit do vývaru nebo 
osolené vody.

15
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Minimální trvanlivost

• Označení „minimální trvanlivost do:“ se používá u 

potravin, které lze i dlouhodobě uchovávat.

• Jedná se především o obiloviny, rýţe, koření, 

sušenky, sirupy, kompoty.

• Potraviny s označením „Minimální trvanlivosti“, mohou 

být po tomto datu ještě dále prodávány, ale pouze pokud 

jsou zdravotně nezávadné. Musí být patřičně označeny 

a v prodejně odděleně umístěny od ostatních výrobků. 
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Odkazy“

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9vka

http://clanky.vareni.cz/polevka-je-grunt/

http://www.prozeny.cz/pavlac/vase-recepty/ceska-kuchyne/24893-strouhane-nudlicky

http://www.mujplan.cz/postupy/vareni-a-peceni/polevky/kapani-do-polevky/hotova-polevka-s-kapanim/ 

http://www.recepty.cz/recept/jatrove-knedlicky-od-bohdalky-140635#foto 

http://www.toprecepty.cz/recept/3280-fritatove-nudle--vlozka-do-polevky/

http://mottonakladatelstvi.blogspot.com/2010/03/zeleninova-polevka-s-krupicovymi-noky.html

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=69773 

http://zahrada-relax.blog.cz/0607/polevka-s-jatrovymi-knedlicky
http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/te/12rocnik/zavarky.htm

http://www.srecepty.cz/recept/kremova-kureci-polevka
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Nákup a skladování potravin – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Nákup potravin

• Při nákupu potravin 

netvoříme nadbytečné 

zásoby.

• Potraviny si rozdělíme 

do tří skupin, které 

nakupujeme:  měsíčně, 

týdně, denně.
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Měsíční nákupy

• Do těchto nákupů patří:

mouky, cukry, krupice, těstoviny, sůl, oleje, 

sádlo, rýţe, čaje, ovocné sirupy, různé druhy 

koření, kompoty, sterilovaná zelenina, 

konzervy.

K těmto pravidelným měsíčním nákupům 

přiřadíme i nákupy pracích a čistících prostředků 

a hygienických potřeb.
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Týdenní a denní nákupy

• Vzhledem k možnostem uskladnění se mohou 

některé potraviny prolínat: mraţené potraviny, 

nápoje, sýry a maso, ovoce, zelenina. 

• Do skupiny denní potřeby patří  chléb, pečivo, 

mléko, jogurty, smetana, šlehačka, tvaroh, 

lahůdkářské, uzenářské a cukrářské výrobky, 

polotovary.. 
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Jak nakupovat?
• Při nákupu posuzujeme jakost 

potravin především svými 

smysly: zrakem, čichem, 

popřípadě hmatem.

• Nikdy nekupujeme zvadlou 

nebo dokonce nahnilou

zeleninu a ovoce, barevně 

změněné nebo zapáchající

uzeniny a maso, ztvrdlý cukr, 

kamennou sůl ani starý chléb 

či pečivo. 
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Datum spotřeby
Na obalech nakupovaných potravin sledujeme 

také datum spotřeby či minimální trvanlivost.

• „Spotřebujte do“ a příslušný datum - jedná se o 
označení, které se používá u potravin podléhajících 
rychlé zkáze (maso, vejce, mléčné výrobky, balené 
čerstvé výrobky). 

• Potraviny po tomto datu nesmí být dále nabízeny 
k prodeji.
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Minimální trvanlivost

• Označení „minimální trvanlivost do:“ se používá u 

potravin, které lze i dlouhodobě uchovávat.

• Jedná se především o obiloviny, rýţe, koření, 

sušenky, sirupy, kompoty.

• Potraviny s označením „Minimální trvanlivosti“, mohou 

být po tomto datu ještě dále prodávány, ale pouze pokud 

jsou zdravotně nezávadné. Musí být patřičně označeny 

a v prodejně odděleně umístěny od ostatních výrobků. 

7
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Nutriční hodnota

• Jedná se o informace 

(údaje) o energetické 

hodnotě a obsahu 

výţivných látek v dané 

potravině.

• (Např.: bílkoviny, tuk, 

vlákninu, sodík, vitamíny 

a minerály).

8
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Několik rad k nákupu

• Nekupujte chlazené potraviny, které jsou umístěny mimo 

chladicí box a také potraviny, u kterých nebyla dodržena 

předepsaná teplota skladování.

• Mraženým potravinám, které jsou obaleny větším 

množstvím ledu, se také raději vyhněte 

(Je to známka toho, že potravina byla už jednou 

rozmražena a pak zase zamražena, čímž se snižuje 

kvalita potraviny.) 

9
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10

• Plesnivé a nahnilé 

potraviny jsou 

zdravotně závadné. 

Vykrájení 

poškozených a 

nahnilých částí 

nestačí. 
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11

• Na čerstvé potraviny 

nikdy nesahejte holou 

rukou, k ověření 

čerstvosti potravin, 

včetně pečiva, 

používejte 

mikrotenový sáček 

nebo jednorázové 

rukavice. 
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12

• Při větším nákupu nakupujte chlazené a mražené 

potraviny jako poslední a přepravujte je tak, aby 

bylo odděleno zejména syrové maso a drůbež od 

ostatních potravin.

• Potraviny, z kterých může vytékat nějaká tekutina 

(maso, ryby, kysané zelí apod.), vložte do sáčků 

nebo samostatných tašek, protože hrozí riziko 

kontaminace.

• Po příjezdu domů vložte chlazené a mražené 

potraviny co nejrychleji do chladničky či mrazáku.
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Skladování potravin

• Velkou pozornost věnujte doma uložení a 

předběžnému zpracování potravin.

• Zvláštní pozornost si zaslouží nákup a 

skladování masa.  Maso uchováváme v 

chladničce tak, aby neoschlo (v navlhčené 

plátěné utěrce) a aby nám z něj nevytekla šťáva. 

Můžeme je předem i naložit do marinád či oleje.

13•.•.•.•.•.

 
 

 
Snímek 14 
 

14

• Zeleninu a ovoce uchováváme očištěnou ve 

spodní části chladničky, nebo v tmavém, 

chladném a vzdušném sklepě. Omýváme ji až 

těsně před upotřebením.

• Mléko, sýry, mléčné výrobky uchováváme 

nejen v chladu, ale i ve tmě. Denní světlo působí 

na tyto potraviny stejně neblaze jako teplo.
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15

• Luštěniny, sušené houby, ovoce, 

zeleninu, stejně tak i bylinky uchováváme v 

plátěných sáčcích nebo v dobře uzavřených 

sklenicích. Dbáme na to, aby se nám do 

těchto potravin nedostali moli.

• Koření uchováváme v nádobkách se 

zabroušeným dnem. Zabráníme tak jejich 

vyčichnutí
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Vakuové balíčky 

• Pomocí vakuového balení 

dokážeme uchovat 

potraviny dlouho čerstvé. 

• Potraviny, které jsou 

zabalené ve vakuu, jsou 

chráněny před zkažením, 

vysycháním, změnou či 

ztrátou chuti a hmotnosti.
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Skladování potravin v chladničce

• Tím, jak vzduch přirozeně cirkuluje v chladničce, je 

v jejích různých částech i různá teplota.

• Ve spodní části, většinou nad nádobami pro zeleninu 

a ovoce, a u zadní stěny chladničky je teplota 

nejniţší. Do těchto míst je proto nejlepší vyrovnat 

maso, uzeniny, ryby a nejrůznější polotovary.

• Do horní části nebo do dveří chladničky, kde je 

teplota nejvyšší, je naopak vhodné dát například 

máslo, sýry, konzervy, vejce.
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Snímek 18 
 

18

• Dveře jsou přímo tvarované pro lahve s pitím.

• Patro o jeden stupeň pod nejvyšší policí se hodí pro 

zavařené potraviny nebo pečivo.

• Pod tyto potraviny je vhodné umístit mléčné výrobky 

a o patro níţ patří již zmiňované masné výrobky. 

• Aromatické potraviny zabalte do sáčku, nebo ještě lépe 

zavřete do těsné plastové dózy.
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Snímek 20 
 

Uspořádání potravin ve spíţi
• Uspořádání potravin ve spíži nemá až tak pevná 

pravidla.

• Do spíže se ukládají často pevné a tvrdé potraviny, jako 

jsou těstoviny, rýţe nebo luštěniny, pečivo, různé 

kompoty, konzervy, pochutiny, zkrátka vše, co nemusí 

být přímo v chladu.

• Rozmístění si  každý určí podle sebe, obecně by ale 

těžší potraviny a různé lahve měly být ve spodní části, 

potraviny, které nejvíce potřebujeme, bychom měli 

ukládat do části střední.
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Práce pro skupiny

• Představte si, že jste na dovolené pod stanem nebo 

doma nepůjde týden elektřina. Nemáte možnost si 

potraviny uložit v chladničce.

• Jak zabezpečíte nakoupené potraviny 

před zničením?

• Můžete využít rad od babiček nebo použít internet.

22

 
 

 



 
Snímek 23 
 

Odkazy:

http://clanky.vareni.cz/nakup-a-skladovani-potravin/

http://gps-navigace-shop.cz/vakuove-balicky/

http://www.svet-potravin.cz/clanek.aspx?id=2314&idreturn=5

http://www.vitalia.cz/clanky/vis-co-jis/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Kvasnickova/Brozurka_Vis,co_jis_small.pdf

http://kulturistika.ronnie.cz/c-8424-umite-cist-informace-na-etiketach-potravin-co-skryvaji.html

http://www.svetadily.cz/recepty-clanek.php?id_clanky=18

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/121560-nenakupujte-jidlo-unaveni-a-hladovi.html

http://howtodo.cz/jak-uchovat-cerstvost-zakladnich-potravin-bez-elektriny/ 

http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/kuchyne/jak-usporadat-potraviny-v-kuchyni-1.aspx

http://www.domacky.cz/kuchynske-doplnky/vakuove-dozy/set-vakuovych-doz-5ks-900404.html

http://www.viscojis.cz
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Africká kuchyně, 8. – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Africká kuchyně

• Afrika je velký kontinent plný rozlišných kultur, 

proto jsou i tradiční pokrmy Afriky odlišné podle 

jednotlivých oblastí. 

• V Africe můžeme ochutnat jak tradiční africké 

pokrmy, tak jídla muslimská. Mezi často 

používané suroviny v africké kuchyni patří 

zelenina, vodní meloun, podzemnice olejná, 

černý hrách, zelí, kukuřice, sladké brambory. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

3

• Z masa se často používá kuřecí, vepřové, 

hovězí, ryby.

• Typické koření pro Afriku je česnek, pepř, 

hřebíček, muškátový oříšek a kari.

• V Africe žije stále mnoho lodí, pro které je 

nejdůležitější zahnat hlad. Proto se v Africe 

často konzumují přílohy, které mají především 

zaplnit žaludek. Příkladem je maniok –

kořenová zelenina se škrobem.

 
 
Snímek 4 
 

4

• Na mnohých 

místech Afriky se 

kuchyně nachází 

stále venku, kde 

slouží k přípravě 

jídel ohniště a kotlík.

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Severní Afrika

• Je oblast s nejvyspělejší ekonomikou a kulturou.

• Zdejší kuchyně byla po dlouhou dobu 

ovlivňována okolními národy. 

• Za základní pokrm se zde považuje kuskus. 

Z okolních zemí se zde dostaly brambory, 

rajčata, cukety, sladké pečivo, koření, pepř a 

šafrán.

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

• Kuskus (Couscous) je 
marocké lidové jídlo.

• Kuskus je tvrdozrnná
pšenice zpracovaná do 
drobných kuliček, 
nejčastěji se vyrábí z 
bílé pšenice zbavené 
obalových vrstev, takže 
přichází o řadu 
vitaminů, minerálů a o 
vlákninu. Proto je lepší 
celozrnný kuskus, který 
si všechny tyto prvky 
zachovává. 

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Západní Afrika

• Základní potravinou 

této oblasti je maniok 

neboli kasava. 

• Tato kořenová 

zelenina se vaří a 

roztlouká na kaši 

zvanou fufu. 

7

 
 
Snímek 8 
 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

• V oblibě je zde rýže, rajčata, pálivé papriky, 

buráky nebo vařené zelené banány.

• Z masa se konzumují krávy, kuřata, ryby, ale 

třeba i hadi nebo žáby.

• Maso se skladuje sušené. Pokud kupují 

západní Afričané čerstvou drůbež, tak 

zásadně živou.

• K vaření a smažení používají oleje a tuky z 

palmových červených ořechů nebo arašídů. 

 
 

 
Snímek 10 
 

Východní Afrika

• Zde je minimální spotřeba masa.

• Dobytek zde v minulosti sloužil především jako 

platidlo. 

• V Keni ale i tak můžeme narazit na tradiční 

masitý pokrm – Ugali.

• Ugali je pokrm složený z kukuřičné mouky, 

dušeného masa a omáčky. I kuchyně v této 

oblasti je ovlivněna jinými národy. A tak zde 

můžeme narazit na pokrmy indické, arabské 

nebo anglické.
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Snímek 12 
 

Odkazy:

http://www.lidovky.cz/afrika-u-vas-doma-snadno-0s3-/dobra-chut.asp?c=A091124_100050_dobra-

chut_glu

http://is.muni.cz/th/135414/pedf_b/Bakalarska_prace_Svetova_kuchyne_Luisa_Milkova_bez_obraz

ku.txt

http://www.prozeny.cz/recepty/recepty-a-vareni/rychlovky/20210-kuskus-rychla-a-levna-vecere

http://www.dobra-kucharka.cz/mezinarodni-kuchyne.10/africka-kuchyne.9874.html

http://cdefillipo.wordpress.com/2008/11/03/a-party-and-a-funeral/

http://en.wikipedia.org/wiki/Ugali

http://www.traveljournals.net/pictures/98060.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Faktory charakterizující lidskou práci – 8. – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Faktory charakterizující lidskou práci

• Pracoviště – kde se práce vykonává.

• Pracovní prostředky – s čím se práce vykonává.

• Objekt práce – co je předmětem práce.

• Produkt práce – co je výsledkem práce.

• Charakter pracovní činnosti – jak je práce 
vykonávána.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Pracoviště (kde)

• Kancelář

• Laboratoř

• Dílna

• Výrobní provoz

• Stavba

• Škola

• Nemocnice

• Muzeum

• Letadlo

• Hotel

• Pole

• Les

• Policejní stanice

• Nádraží

• Příroda

• Chlév

• Stáj

• Natáčecí studio

3

 
Snímek 4 
 

Kadeřnictví

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Lesní školka

5
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Truhlářská dílna

6
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Pracovní prostředky (s čím)

• Stroje a zařízení

• Nástroje

• Nářadí

• Měřící přístroje

• Počítač

• Video

• Filmová technika

• Psací potřeby

• Přenosné mechanismy

• Dopravní prostředky

• Dopravní prostředky

• Pojízdné pracovní stroje

• Kopírovací technika

• Telefon

• Fax

• Speciální nástroje

• Kreslící potřeby

• Ruce

• Nohy

• Hlas 

7
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Zahradnické nářadí

8
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Ruce

9
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Soustruh

10
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Objekt (předmět práce)

• Co se při práci opracovává (co se prací 

zhodnocuje).

• O koho nebo o co je pečováno.

• Kvůli čemu je práce vykonávána.

11

 
 
Snímek 12 
 

Mezi objekty práce patří:

• Rozličné materiály (kov, dřevo, plast, sklo, keramika, 
textil, papír),

• tiskoviny,

• půda, plodiny, rostlinstvo,

• zvířata, živočišstvo,

• zdravotní stav lidí,

• vzdělávání lidí,

• vzhled lidí,

• informace,

• počítačové programy.

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Objekt práce bývá často přeměňován na 

výrobek.

• Dřevo   - židle, stůl, police, …..

• Ve skupinách doplňte co nejvíce dalších příkladů.

• Nejdříve si vypište objekty práce (materiály) a 

ke každému objektu uveďte tři příklady. Skupina

s největším počtem objektů se stává vítězem. 

13
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Z keramické hlíny hrnek

14
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Ze dřeva židle

15

 
 
Snímek 16 
 

Produkt práce

a) Výrobek,

b) sluţba,

c) kombinace výrobku a sluţby.

VÝROBEK:  vše hmotné

SLUŢBA:      vše nehmotní

16
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Výrobek

• Stůl

• Hrnek

• Mouka

• Šaty

• Zmrzlina 

• Boty

• Lavice

• Rohlík

• Automobil

• Ponožky

17
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Služba - činnost prováděná pro určitého 

zákazníka

• Prodej v obchodech a restauracích,

• kosmetické salony,

• vzdělávání lidí,

• lékařská péče,

• poradenství,

• poštovní služby,

• doprava,

• opravy,

• obsluha.
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Charakter pracovní  činnosti

• Pracovní činností rozumíme posloupnost jednotlivých 

úkonů, které vedou  určitému cíli.

Výroba keramického hrnku
Příprava keramické hlíny, zpracování hlíny na keramickém 

kruhu (vytočení), usušení, očištění, přežehnutí

v keramické peci, ochlazení polotovaru, nanesení glazury,

závěrečné vypálení v peci.

19

 
 
Snímek 20 
 

Druhy pracovních činností

• Obsluha strojů a zařízení.

• Vychovávání, vzdělávání.

• Měření, zkoušení, testování.

• Seřizování, opravy, údržba.

• Pečování, ošetřování,léčení.

• Plánování, vymýšlení pracovních postupů.

• Nakupování, objednávání.

• Nabízení, propagace.

• Řízení, organizování.

20
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Odkazy:

http://www.vseprobydleni.cz/firma.php?id=765

http://www.novysmichov.eu/kadernictvi-cut-color_86

http://www.wotanforest.cz/r137-cz-lesni-skolka-nove-mesto-na-morave

http://www.garten.cz/a/cz/5364-travnik-rucni-naradi-na-peci-o-travnik/

http://www.levne-naradi.cz/sada-rucniho-naradi-gs-p-1101.html

http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=31600

http://kameninazlitovle.ic.cz/nabidka.htm

http://www.toptruhlarstvi.cz/drevo

http://netnakupy.cz/2011/01/08/jak-vybrat-zidli/

http://www.sortetrade.cz/nabidka-stroju/soustruhy/

STRÁDAL, J. Praktické činnosti – člověk a svět práce. Praha, Fortuna 2009

ISBN 978-80-7168-931-7 
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Ovocné a ostatní saláty – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Ovocné saláty
• Je  důležité připravovat ovocné saláty ze stejného typu 

ovoce.

• Obecně se ovoce dělí na sladké a kyselé a tyto dvě 

skupiny by se neměly mezi sebou míchat, s ohledem 

na ideální trávení a využití prospěšných látek v ovoci.

• Mezi kyselé ovoce náleží jahody, jablka, hrušky, 

pomeranče, grepy a další citrusy. Mezi sladké pak 

například hroznové víno a fíky.

2
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Několik drobných rad

• Na přípravu salátů se hodí téměř všechny druhy 

čerstvého i konzervovaného ovoce.

• Ovocné saláty servírujeme dobře vychlazené.

• Ovocné saláty připravujeme až těsně před 

podáváním.

3
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Zálivky a dochucovadla

Ovocné saláty připravujeme většinou

se sladkým nálevem pomocí cukrového 
sirupu, ovocných šťáv, likérů, 
ovocných destilátů a různých vín, 
s majonézou, šlehačkou, zakysanou 
smetanou, jogurtem, cukrem a 
citronovou šťávou. Dochutit můžeme 
medovými a karamelovými zálivkami.
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Zdobení ovocných salátů

Ozdobit a doplnit je 

můžeme barevnými 

plody, šlehačkou, 

rozinkami, sekanými 

mandlemi, jádry ořechů, 

slunečnicovými

a lněnými semínky, 

mletým kokosem, müsli 

a corn flakes.
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Zdobení salátů

6
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Servírování ovocných salátů

Saláty je možné servírovat 

v rozličných miskách

i jiných nádobách. 

Vhodné jsou i vydlabané 

části použitého ovoce.
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Těstovinový salát

• Na těstovinový salát lze použít všechny druhy krátkých 

těstovin – mušličky, kolínka, motýlky, vrtule, spirálky, 

mašličky, vřetena, penne a mnoho dalších

• Použité těstoviny  mohou být různých barev a 

příchutí.Nejznámějšími jsou červené se sušenými

rajčaty, zelené se sušeným špenátem, černé 

s inkoustem ze sépie, pikantní s červenou feferonkou, 

dále lososové, s hříbky, citronem, bazalkou. 

9
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10

• Těstoviny  vaříme podle návodu na obalu.

• Vždy je propláchneme studenou vodou.

• Po propláchnutí přidáváme rozličné 

suroviny a zálivky a  dochucovadla.

• Některý těstovinový salát lépe chutná dobře 

vychlazený,  jiný při pokojové teplotě. 

Setkáme se i s typy teplých těstovinových 

salátů.
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Suroviny a zálivky 

Do těstovinových salátů je možné přidat rozličné 

suroviny – dle chuti.

Nejčastěji se používá vařená i syrová zelenina, maso a 

masné výrobky, houby, vajíčka, bylinky a další.

Jako zálivku je možné použít dresink, jogurt, 

majonézu, kečup, olej, ocet či směs těchto surovin.

11
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Luštěninové saláty
• Na salát lze použít předem uvařené či jinak upravované 

luštěniny, konzervované ve slaném a sladkokyselém 

nálevu. Za vyzkoušení stojí i saláty z naklíčených

luštěnin.

• Před úpravou bychom měli luštěniny přebrat a namočit 

na pár hodin do vody, abychom zlepšili jejich 

stravitelnost. Vodu před vařením luštěnin slijeme a 

nahradíme novou. Namáčení není nutné u červené 

čočky a půleného hrachu. 

14
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15

• Luštěniny kombinujeme se sezónní čerstvou zeleninou, 
nakrájeným nebo strouhaným ovocem, jinou vařenou 
zeleninou (květák, brokolice, apod.), kořením a 
dochucovadly. 

• Je možné přidat uzeniny (trvanlivý salám, klobásky), 
krájený nebo strouhaný sýr, podušené houby, domácí 
nebo kupované dresinky.

• Luštěniny se dobře kombinují i s rybími konzervami, s 
celými kousky ryb, uzenými rybami nebo čerstvými 
rybami připravenými na bylinkovém másle. Vegetariáni si 
do salátu přidají nakrájené tofu nebo mořské řasy.
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Čočkový salát
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Fazolový salát
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Sojový a cizrnový salát

18
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Ostatní druhy salátů

Víte, jak připravit bramborový salát?

Vytvořte si pracovní skupiny a v daném čase (2 minuty) 

vypište co nejvíce surovin, které do bramborového

salátu patří.

Společně se pokuste sestavit postup na přípravu 

bramborového salátu.

Co zjistíte?

19
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20

Bramborový salát připravujeme z  oloupaných 

brambor (vařených ve slupce)  a další suroviny 

se mohou lišit – dle chuti.

Přeji vám mnoho radosti při přípravě salátů 

ve školní kuchyňce.
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Bramborový salát

21
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Zdroje:

http://recepty-salaty.cz/ovocne-salaty/

http://www.toprecepty.cz/recept/1730-ovocny-salat/

http://www.srecepty.cz/recept/ovocny-salat-s-dvema-zalivkami-1

http://zena.centrum.cz/deti/batolata-a-predskolaci/clanek.phtml?id=445240

http://www.doobybrain.com/2009/06/18/t-rex-dinosaur-fruit-salad/

http://fitnessandweightlosscentral.com/natures-candy/

http://fast-food-zinger-pizza.blogspot.com/2011/02/fruit-salads.html

http://www.quickitalianrecipes.net/italian-pasta-salad/

http://dolcevita.blog.cz/0801/salat-bez-salatu

http://www.myrecipes.com/recipe/pesto-pasta-salad-10000001875654/

http://clanky.vareni.cz/lusteninove-salaty/

http://prostreno.bety.cz/recepty/934/Cockovy-salat

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/?recept=557

http://www.ahaonline.cz/clanek/recepty/24450/uhersky-fazolovy-salat.html

http://www.zenyprozeny.cz/art/2732-cockovy-salat/

http://kucharka.biz/1305/salaty/recept-na-salat-s-cockou-a-orechy.html

http://mojerecepty.blog.cz/1009/kureci-salat-s-cizrnou

http://www.mujplan.cz/postupy/vareni-a-peceni/testoviny/testovinovy-salat-s-tunakem/

http://www.ceskahospodynka.cz/recept.jsp?id=1476

http://www.cooknutri.com/pasta/chicken-pasta-salad/how-to-cook-chicken-pasta-salad

http://lpcz.djugoogs.com/

http://magazin.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=128847

http://www.mujplan.cz/postupy/vareni-a-peceni/salaty/bramborovy-salat-s-uzeninou/

http://www.extrakrasa.cz/recepty/udelejte-si-s-nami-dietni-bramborovy-salat/ 
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Studená kuchyně – 8. – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Studená kuchyně

Význam: 

• Rychlé úpravy 

(u jednoduchých 

výrobků),

• zpracování ořezu,

• úspora energie,

• barevnost.

2
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3

• Nejčastěji pouţívané potraviny: kvalitní 

uzeniny, vejce, sýry, zelenina, ovoce, brambory, 

smetana, maso ( jateční, drůbeží, ryby, zvěřina, 

mořské plody, korýši), koření ( směsi a bylinky).

• Některé potraviny musí být tepelně zpracované.

• Výrobky studené kuchyně podáváme jako : 

studené předkrmy, samostatné pokrmy

( svačiny, rauty, bankety,...)

 
 
Snímek 4 
 

4

• Protože záleží nejen na tom, co jíme, ale také 

jak a na čem jíme nebo z čeho jídlo 

servírujeme, věnujeme studeným pokrmům 

patřičnou péči i při předkládání. 

• Nemusíme je servírovat na stříbře. Výrobky 

studené kuchyně vypadají dobře i na 

jednoduchém, ale hlavně čistém a vyleštěném 

skle, porcelánu, nerezu, dřevěných a 

kameninových mísách.

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Aspik

Do vývaru přidáme sůl, 

ocet, zeleninu, cibuli, 

divoké koření, povaříme 

a přidáme želatinu 

nabobtnanou ve vodě 

(studené).Pozvolna 

rozvaříme nejlépe ve 

vodní lázni.

5
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Saláty
Saláty upravujeme ze 
syrových nebo tepelně 
upravených potravin.

Důležité je krájení (kostičky, 
nudličky, plátky).

Pro zvýraznění chuti 
používáme : bylinky, koření, 
ocet, kapary, hořčici, citron

Důležité je vychlazení.

6
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Másla, pomazánky

Používáme na 

chlebíčky, plněná vejce, 

zdobení studených mís.

Čerstvé máslo 

vymícháme do pěny a 

ochutíme různými 

přísadami a kořením

(sardelové, slanečkové, 

lososové, bylinkové, 

hořčicové, 

kaviárové,....).

7
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Sýry

Výrobky ze sýrů:

Saláty, rolády, sýrové

skládačky, řezy, 

krémy, mísy, 

samostatné pokrmy, 

pomazánky, pěny, 

náplně,...

8
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Sýrové krémy

Nejčastěji z bešamelu, 

jemně prolisovaného nebo 

strouhaného sýra, vážeme 

žloutky a dochutíme. 

Podáváme jako 

samostatný pokrm, 

pomazánky na chlebíčky 

nebo jako náplň do 

sýrového pečiva.

9
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Vejce

Uvaříme na tvrdo nebo 

Používáme vejce zastřená.

Vejce rozřízneme podélně 

nebo na soudeček, 

na řeznou plochu 

nastříkáme různé druhy

pěn nebo pochoutkových 

másel a zdobíme.

10
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Maso (paštiky, galantiny)

Maso musí být nejprve 

tepelně zpracované.

Galantiny – drůbež či 

jatečné maso naplněné 

syrovou nádivkou, 

sešitá a uvařená a

podávaná na studeno.

Paštiky 

z různých druhů mas, 

z jejich směsí a z jater.

11
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Chlebíčky

Připravujeme z veky, 

toastu a vykrajovaného 

chleba.

Vykrajujeme různé tvary 

a zdobíme uzeninou, 

saláty, masem, 

bylinkami, zeleninou, 

pěnami, pomazánkami, 

sýrem, vejci,....

12
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Chuťovky (jednohubky)

Miniaturní chlebíčky

- z veky, žemle, chleba, 

rohlíku.

Zdobíme: sardelová 

očka, olivy, okurky, 

papriky,...

Podkládáme sýrem, 

uzeninou, pěnou, 

pomazánkou.

13
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Obloţené (nářezové) mísy

Vytváříme je z plátků

salámů a mas. 

Doplňují je :

okurka, paprika, rajče, 

máslo, ředkvičky, křen, 

hlávkový salát,

petržel,...

14
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Plněná zelenina

Na přípravu plněné 
zeleniny

používáme tvary a druhy

odpovídajících velikostí.

Nejčastější je úprava 
rajčat, 

paprik, okurek, lilku, 

artyčoků, kedluben,

hlávkového salátu.

Plníme různými saláty,

pěnami a majonézami. 

15

 
Snímek 16 
 

Zadání  úkolu

Ve vašich pracovních skupinách sestavte menu 

ze studené kuchyně na oslavu vašich narozenin.

Můžete využít informací z prezentace, ale 

především vaši fantazii, protože nebylo 

uvedeno vše, co ve „studené kuchyni“ můžeme

vytvořit.

16
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Odkazy:

http://www.sos-souhtyn.cz/sppz/files/01_metodika_studena_kuchyne.pdf

http://gastronomie-recepty.studentske.cz/2010/03/studena-kuchyne.html

http://foto.dama.cz/foto.php?f=515952 

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=53812 

http://www.soupnutsy.ca/cateringmenu.asp

http://www.cuketka.cz/?p=66 

http://coco-choc.blog.cz/1009/vypeceny-cheesecake 

http://pratelstviczechrepublic.wordpress.com/2011/04/27/co-delat-s-vykoledovanymi-vajicky/

http://pod-poklickou.gastronews.cz/kdyz_se_rekne_terina

http://varecha.pravda.sk/recepty/oblozeny-chlebicek/6716-recept.html

http://www.mimibazar.sk/recept.php?id=16320

http://www.uzameckupozorice.estranky.cz/fotoalbum/menu-na-prani/dsc00304.html

http://www.sos-vyziva.cz/clanky-o-vyzive/potraviny/syry/

http://www.cuketka.cz/?p=1777
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Stolování, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Stolování

Stolování je souhrn společenských pravidel, která 

se týkají:

• hygieny,

• prostírání stolu,

• správného chování při jídle,

• obsluhy. 

Stolování označuje i přípravu a úpravu stolu. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

U stolu

• Ke stolu usedáme čistí a upravení. 

• Ke stolu nejprve usedá dáma, poté muž. 

• Pod židlí nohy nekřížíme, ale máme je volně před sebou.

• Ruce nikdy nesmějí být pod deskou stolu, stolovníci na 

ně musí neustále vidět. Tudíž se opíráme nejlépe za 

předloktím, abychom mohli volně gestikulovat. Při jídle 

jsou pak lokty u těla.

• Při společenské večeři neodcházíme od stolu. 

3

 
 
Snímek 4 
 

Zasedací pořádek
• Společensky významnější osoba sedí zády ke stěně s 

výhledem do prostoru. 

• Při velkém počtu lidí sedí vždy na střídačku muž a žena. 

První nejčestnější místo je po pravici, pak po levici. Třetí 

opět po pravici, čtvrté po levici a takhle se to střídá dále.

• To platí, i když budeme stolovat s cizinci. Obě národnosti 

se prostřídají. V tom je také smysl společenského 

stolování – aby se lidé seznamovali a obohacovali o 

další prožitky.

4
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Drţení příboru

• Příbory při jídle odebíráme z vnější, poslední odebíraný 
příbor je nejblíže k talíři. Moučníkový příbor leží 
vodorovně s talířem. 

• Příbor držíme tak, že konce střenek tlačíme do středu 
dlaně. Vidličku držíme hroty dolů. Jsou ale výjimky u 
některých jídel, kdy můžete vidličku uchopit jako lžíci a 
odložit nůž. 

• Stejně jako se střídají příbory, tak se mění talíře. Na 
stole vždy máme tzn. klubový talíř, na který pokládáme 
jednotlivé chody v talířích. První přijde dezertní 
(předkrmový), poté polévkový, na hlavní jídlo a nakonec 
moučníkový.

5
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Pozor na …
• Příbor položíme na talíř držadlem směrem doprava, 

pokud chceme v jídle později pokračovat, odložíme jej 

na talíř křížem.

• Ústa si utíráme ubrouskem. Použitý plátěný ubrousek 

položíme vpravo k talíři, papírový na talíř.

• Na židli se nehoupeme.

• Při jídle nemluvíme s plnými ústy, nemlaskáme, 

necinkáme příborem o talíř

6
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Příbory

Nejzákladnější části

příboru jsou:

- jídelní nůž,

- jídelní vidlička,

- jídelní lžíce,

- dezertní lžička

7
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Základní prostření stolu

8
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Co ve školní jídelně nepotkáme

• Příbory na předkrm, které jsou tvarem většinou 

shodné jako příbory jídelní, pouze jsou menší.

• Dezertní vidlička na moučníky.

• Lţička na zmrzlinu

9
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Talíře

• Na polévku,

• hlavní chod, 

• předkrm 

nebo dezert.

10
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11
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Odkazy:

http://kuchyne.dumazahrada.cz/clanky/celebrity-v-kuchyni/ladislav-spacek-stolovani-to-je-veda-naucim-vas-

to-21366.aspx

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stolov%C3%A1n%C3%AD

http://www.mujplan.cz/postupy/ostatni/domaci-stolovani-pribory/prostreni-priboru-pro-tri-chody-a-moucnik/

http://www.ano-nabytek.cz/24d-sada-priboru-snezka-ok_18210.htm

http://srovnaniceny.cz/zbozi/Dezertn%C3%AD-vidli%C4%8Dky-4-ks-Fiskars.html

http://www.tandem-semily.cz/index.php?p=karta&h=191

http://www.dobra-koupe.cz/zbozi.asp?idshop=1384&from=20
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Slavnostní tabule , 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Prostřený stůl

• Základem každého hodování u stolu je nejen 

dodržování základních pravidel chování, ale 

také prostření stolu.

• Umístění talířů a vše, co na stůl patří jsme 

probrali v kapitole stolování (stolničení).

• Nyní se zaměříme na slavnostní prostření stolu.

2
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Slavnostní tabule

• Nejdříve si 

rozmyslíme, 

jakou 

zvolíme 

barvu, je 

dobré vše 

ladit do 

jednoho 

odstínu. 

3
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Ubrus a ubrousky

• Chceme-i použít barevné ubrousky, zvolíme bílý ubrus,

aby se barvy „nehádaly“.  

• Máme-li ubrousky světlé či bílé, můžeme použít ubrus 

barevný. Ubrousky poskládané do nejrůznějších tvarů 

pokládáme na talíře nebo nalevo vedle vidliček. 

• Ubrus by měl být vyžehlený, na stole rozložený tak, aby 

rovnoměrně přesahoval všechny strany stolu.

• Přes podkladový ubrus můžeme položit vrchní ubrus, 

který opět barevně ladí s ostatní dekorací.  
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Květiny, svíčky

• Květiny dáváme většinou doprostřed stolu nebo na jeho 

okraj.

• Květina nesmí být moc vysoká – musíme na všechny u 

stolu vidět.

• Neměla by být příliš aromatická a neměla by opadávat.

• Na další dekoraci se hodí svíčky, okvětní lístky či 

kamínky.
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Nádobí a příbory

• Nádobí a příbory musí být čisté.

• Talíře pokládáme kousek od okraje stolu, přibližně jeden 
palec. Pokud se na nich nachází vzor, talíř otočíme tak, aby 
byl vzor vpravo. Nejprve se pokládá mělký talíř a na ten, 
pokud podáváte i polévku, talíř hluboký. 

• Příbory se skládají v tom pořadí, v jakém je budeme používat. 
Doleva se pak pokládá vidlička, pokud podáváme předkrm, 
pak se vedle ní pokládá i předkrmová vidlička. Vpravo 
pokládáme nůž – čepel směřuje k talíři, vedle pak lžíce a v 
případě předkrmu, ještě i předkrmový nůž.

• Dezertní příbor, skládající se z menší lžičky a vidličky, se 
umísťuje nad talíř a to tak, že ostří vidličky směřuje doprava a 
nad ni se v protisměru pokládá lžička. 
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Skleničky, misky, talířky

• Skleničky pokládáme do horní, pravé části od talíře. Ty 

se staví zešikma, nebo do trojúhelníkového tvaru, na 

každý nápoj dáváme jednu sklenici, nemělo bych jich 

však být více než čtyři.

• Salátová miska pak patří doleva nad příbor. 

• Chceme-li k nějakému pokrmu servírovat pečivo, pak na 

stůl přiložíme ještě jeden talíř, a to nad dezertní příbor. 

Na tomto talíři se může nacházet i nůž na krájení a 

máslo. 
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Vánoce

11

 
 
Snímek 12 
 

Velikonoce
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Dětská oslava
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Odkazy:
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http://www.idesigner.cz/blog_velikonocni_stul

http://www.skolkabarborka.cz/detske-centrum/party---oslava
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Česká kuchyně – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Česká kuchyně

• Česká kuchyně je kuchyní, jejímž základem se 

staly suroviny, které se daly vypěstovat doma. 

Patří mezi ně především brambory, luštěniny, 

obiloviny a maso.

• Z hlediska racionální výživy sice česká kuchyně 

není příliš zdravá, ale jedno se jí upřít nedá. 

Dokáže vykouzlit báječné chutě ze zdánlivě 

prostých surovin.
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Historie české kuchyně

• Českou kuchyni v dávné minulosti ovlivnil náš 
keltský a slovanský původ. 

• Je také směsicí tradic a kultur, které se na 
našem území utvářely. 

• Vzhledem ke své pozici na křižovatce Evropy, 
přejímala česká kuchyně vlivy ze severu a jihu, 
východu i západu a rychle se otevírala všemu 
novému. 
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4

• Lidé  plně využívali všech dostupných surovin, 

které získávali nejdříve sběrem a lovem, poté 

živočišnou a rostlinnou výrobou.

• Hojně se konzumovaly obiloviny, luštěniny, houby 

a lesní plody. Velmi ceněné bylo mléko, vejce a 

sýry. Maso bylo součástí pokrmů jen vzácně.

• S postupem času a rozvojem řemesel se 

rozvíjela i česká kuchyně.
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5

• Do 15. století u nás bylo známo přes 12 druhů 

chleba a nespočet variant, jak zpracovat mléko v 

sýr. Maso bylo vzácností. 

• Během týdne se kromě chleba a sýru na stole 

vyskytla pouze prostá jídla, jako ovesná kaše, 

krupice, jáhly, občas lesní plody, houby a v dobách 

nouze také žaludy. Pevné místo měla jablka. 

• Zajímavé je, že se často objevoval hrách, pro jiné 

kuchyně velmi netypická plodina. 
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6

• Vedle typické přípravy masa – vaření, se začíná 
používat pečení na roštu nebo na rožni. Řezníci 
vedle syrového masa začínají také nabízet 
uzené maso a šunku.

• V 15. století se do popředí oblíbenosti dostává 
jemné a sváteční pečivo, začínají se vyrábět 
uzenářské výrobky.

• V 16. století zažívá česká kuchyně velký 
rozkvět. Dováží se exotické koření, dosud 
neznámé ryby, cizokrajná zvěřina.
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• Velký vliv na českou kuchyni mělo objevení 

Ameriky a především brambor. Ty zde velmi 

rychle zdomácněly a snad žádný jiný národ na 

světě nezná tolik druhů úprav této rostliny.

• 17. a 18. století prohloubilo rozdíl mezi kuchyní 

vyšší a střední vrstvy a chudých lidí. Zatímco 

vyšší a střední vrstva si dopřávala různé 

lahůdky z masa, pokrmy chudých lidí 

obsahovaly především potraviny rostlinného 

původu a jen zřídka v nich figurovalo maso.
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8

• Bohatá šlechta napodobovala zvyklosti cizích 

kuchyní. Připravovali se bažanti, želvy, zvěřina, 

dovážené ryby. Na jídelníček se dostalo telecí maso 

a paštiky.  Více se začaly jíst sladké pokrmy, 

například dorty a čokoláda, pekly se bábovky, 

buchty a palačinky. 

• V této době se k nám dostal také vyhlášený knedlík,  

naše kuchyně ho zřejmě převzala od tyrolských 

horalů. Až postupem času se stal naším národním 

jídlem. Součástí jídelníčku i venkovského lidu se 

staly brambory.

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Magdalena Dobromila Rettigová
• V tomto období se 

rozšířilo vydávání 
kuchařek s typicky 
českými pokrmy. 
Nepochybně 
nejznámější autorkou 
byla Magdalena 
Dobromila Rettigová, 
která sepsala Domácí 
kuchařku, vydanou 
poprvé roku 1826. 
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• Začátkem 20. století se česká kuchyně znovu 

sjednocuje a zjednodušuje. Roste popularita 

kuchařských specialit jiných národů, objevují se 

národní i mezinárodní kuchařské knihy.

• Dnes můžeme českou kuchyni charakterizovat 

jako typickou kuchyni středoevropskou 

vyznačující se specificky českými prvky, jako 

jsou houskové a ovocné knedlíky, některé 

polévky a omáčky, mnohá bramborová jídla, 

koláče a buchty.
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Česká kuchyně dnešní doby

• Důležitou součástí české kuchyně a tradičního 

stravování je polévka. Nejčastěji vývary s různými 

vložkami či zavářkami. Často jsou připravovány 

polévky zahuštěné, luštěninové a s podílem 

masa, uzeniny nebo drobů, které jsou podávány i 

jako samostatné jídlo s pečivem. Tradiční polévky: 

bramborová, česnečka, gulášová, dršťková, 

fazolová, zelná s klobásou, hovězí s játrovými 

knedlíčky a nudlemi, kulajda.
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• U hlavních jídel dominuje jídlo z masa, hlavně 

vepřové,  hovězí a drůbež. 

Tradiční pokrmy: vepřový řízek, „vepřo knedlo

zelo“, pečené vepřové maso, různé guláše, 

smaţený kapr, pečená sekaná.

• Nezastupitelnou úlohu v české gastronomii hrají 

omáčky.

Tradiční omáčky: koprová, houbová, rajská, 

smetanová, svíčková, s paprikou. 
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Svíčková na smetaně, rajská omáčka.
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Vepřová pečeně, grilované koleno
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Bramboráky, houbový kuba.
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Plněné knedlíky masem, ovocem.
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Pečená kachna, candát na kmínu

17
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Koprová omáčka, smažený řízek.
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Smažené koblihy, kynuté buchty

19
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Boží milosti, frgály.

20
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Česká kuchyně – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Česká kuchyně

• Česká kuchyně je kuchyní, jejímž základem se 

staly suroviny, které se daly vypěstovat doma. 

Patří mezi ně především brambory, luštěniny, 

obiloviny a maso.

• Z hlediska racionální výživy sice česká kuchyně 

není příliš zdravá, ale jedno se jí upřít nedá. 

Dokáže vykouzlit báječné chutě ze zdánlivě 

prostých surovin.
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Historie české kuchyně

• Českou kuchyni v dávné minulosti ovlivnil náš 
keltský a slovanský původ. 

• Je také směsicí tradic a kultur, které se na 
našem území utvářely. 

• Vzhledem ke své pozici na křižovatce Evropy, 
přejímala česká kuchyně vlivy ze severu a jihu, 
východu i západu a rychle se otevírala všemu 
novému. 
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• Lidé  plně využívali všech dostupných surovin, 

které získávali nejdříve sběrem a lovem, poté 

živočišnou a rostlinnou výrobou.

• Hojně se konzumovaly obiloviny, luštěniny, houby 

a lesní plody. Velmi ceněné bylo mléko, vejce a 

sýry. Maso bylo součástí pokrmů jen vzácně.

• S postupem času a rozvojem řemesel se 

rozvíjela i česká kuchyně.
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• Do 15. století u nás bylo známo přes 12 druhů 

chleba a nespočet variant, jak zpracovat mléko v 

sýr. Maso bylo vzácností. 

• Během týdne se kromě chleba a sýru na stole 

vyskytla pouze prostá jídla, jako ovesná kaše, 

krupice, jáhly, občas lesní plody, houby a v dobách 

nouze také žaludy. Pevné místo měla jablka. 

• Zajímavé je, že se často objevoval hrách, pro jiné 

kuchyně velmi netypická plodina. 
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• Vedle typické přípravy masa – vaření, se začíná 
používat pečení na roštu nebo na rožni. Řezníci 
vedle syrového masa začínají také nabízet 
uzené maso a šunku.

• V 15. století se do popředí oblíbenosti dostává 
jemné a sváteční pečivo, začínají se vyrábět 
uzenářské výrobky.

• V 16. století zažívá česká kuchyně velký 
rozkvět. Dováží se exotické koření, dosud 
neznámé ryby, cizokrajná zvěřina.
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• Velký vliv na českou kuchyni mělo objevení 

Ameriky a především brambor. Ty zde velmi 

rychle zdomácněly a snad žádný jiný národ na 

světě nezná tolik druhů úprav této rostliny.

• 17. a 18. století prohloubilo rozdíl mezi kuchyní 

vyšší a střední vrstvy a chudých lidí. Zatímco 

vyšší a střední vrstva si dopřávala různé 

lahůdky z masa, pokrmy chudých lidí 

obsahovaly především potraviny rostlinného 

původu a jen zřídka v nich figurovalo maso.
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• Bohatá šlechta napodobovala zvyklosti cizích 

kuchyní. Připravovali se bažanti, želvy, zvěřina, 

dovážené ryby. Na jídelníček se dostalo telecí maso 

a paštiky.  Více se začaly jíst sladké pokrmy, 

například dorty a čokoláda, pekly se bábovky, 

buchty a palačinky. 

• V této době se k nám dostal také vyhlášený knedlík,  

naše kuchyně ho zřejmě převzala od tyrolských 

horalů. Až postupem času se stal naším národním 

jídlem. Součástí jídelníčku i venkovského lidu se 

staly brambory.
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Magdalena Dobromila Rettigová
• V tomto období se 

rozšířilo vydávání 
kuchařek s typicky 
českými pokrmy. 
Nepochybně 
nejznámější autorkou 
byla Magdalena 
Dobromila Rettigová, 
která sepsala Domácí 
kuchařku, vydanou 
poprvé roku 1826. 
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• Začátkem 20. století se česká kuchyně znovu 

sjednocuje a zjednodušuje. Roste popularita 

kuchařských specialit jiných národů, objevují se 

národní i mezinárodní kuchařské knihy.

• Dnes můžeme českou kuchyni charakterizovat 

jako typickou kuchyni středoevropskou 

vyznačující se specificky českými prvky, jako 

jsou houskové a ovocné knedlíky, některé 

polévky a omáčky, mnohá bramborová jídla, 

koláče a buchty.
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Česká kuchyně dnešní doby

• Důležitou součástí české kuchyně a tradičního 

stravování je polévka. Nejčastěji vývary s různými 

vložkami či zavářkami. Často jsou připravovány 

polévky zahuštěné, luštěninové a s podílem 

masa, uzeniny nebo drobů, které jsou podávány i 

jako samostatné jídlo s pečivem. Tradiční polévky: 

bramborová, česnečka, gulášová, dršťková, 

fazolová, zelná s klobásou, hovězí s játrovými 

knedlíčky a nudlemi, kulajda.
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• U hlavních jídel dominuje jídlo z masa, hlavně 

vepřové,  hovězí a drůbež. 

Tradiční pokrmy: vepřový řízek, „vepřo knedlo

zelo“, pečené vepřové maso, různé guláše, 

smaţený kapr, pečená sekaná.

• Nezastupitelnou úlohu v české gastronomii hrají 

omáčky.

Tradiční omáčky: koprová, houbová, rajská, 

smetanová, svíčková, s paprikou. 
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Svíčková na smetaně, rajská omáčka.
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Vepřová pečeně, grilované koleno
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Bramboráky, houbový kuba.
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Plněné knedlíky masem, ovocem.
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Pečená kachna, candát na kmínu

17
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Koprová omáčka, smažený řízek.
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Smažené koblihy, kynuté buchty

19
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Boží milosti, frgály.

20
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Bezpečnost  v cvičné kuchyňce, 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Co vás může v kuchyňce potkat?

• Pády na kluzké podlaze (rozlití  tekutin),

• říznutí ostrými předměty (nože, střepy,..),

• opaření vroucí vodou nebo párou,

• popálení o horké části nádobí.

2

 



 

Snímek 3 

 

Kdy se objeví zvýšené riziko úrazů?

• Při práci se nebudete dostatečně soustředit, 

• budete nepozorné  a budete ostatní rušit při práci,

• budete se rozptylovat mimopracovními záležitostmi,

• nenahlásíte závadu způsobenou  na kuchyňském 

zařízení.

3

 

 

 

Snímek 4 

 

Jak se máte ustrojit?

• Obuv - vhodná je pracovní obuv s pevnou patou   

a protiskluznou podrážkou, ale postačí pohodlné 

přezůvky.

• Na tělo - plášť nebo zástěru.

4

 

 

 





 

Snímek 5 

 

Co je velmi důležité?

• V školní cvičné kuchyňce budete pobývat pouze v 

přítomnosti učitele.

• V kuchyňce musí být stále udržován pořádek a čistota.

• Veškeré nedostatky ihned nahlásíte vyučující nebo sami 

odstraníte (například znečištění podlahy).

• Ke všem uzávěrům, vypínačům, lékárničce a ručnímu 

hasicímu přístroji musí být volný přístup.

5

 

 

Snímek 6 

 

Pracovní stoly a náčiní

• Na pracovních stolech nesmí být odkládány 

věci, které nesouvisejí s provozem a s výukou

v kuchyni.

• Náčiní, zejména řezné ( nože, sekáčky), se 

musí odkládat jen na určené místo.
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Snímek 7 

 

Manipulace s nádobím

• Nádobí s pokrmy (i prázdné) se můžete stavět 

jen do míst, kudy se neprochází.

• Při nošení nádob s horkým obsahem je nutné 

používat ochranné „chňapky“, stejně jako 

při snímání horkých pokliček z nádob.

7

 

 

Snímek 8 

 

Manipulace s těžším nádobím

• Větší nádoby s horkým obsahem nesmíte 

přenášet sami, musíte  k tomu být dvě.

• Mladiství do 16 let smějí přenášet břemena do 

10 kg váhy.

• Hrnce nenaplňujte až po okraj, aby s nimi byla 

snadnější možnost manipulace.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Kuchyňské stroje a zařízení

NESMÍTE:

• Sami provádět opravy a jakékoliv zásahy do 

strojů, zejména vyřazovat z činnosti pojistná a 

ochranná zařízení jako jsou kryty apod.

• Sahat do stroje ani po jeho vypnutí. Některé 

stroje mohou mít značný doběh i po vypnutí.

• Spouštět stroje při čištění, opravách nebo při 

sejmutých krytech.

9

 

 

Snímek 10 

 

10

• Přídavná zařízení (strojky) u kuchyňských 

robotů nesmíte nasazovat  při zapnutém 

stavu.

• Do mlecích strojků  nesmíte suroviny 

vtlačovat rukou.

• Nesmíte zasahovat do elektrické instalace 

a do elektrických zařízení spotřebičů.

 

 

 



 

Snímek 11 

 

11

• Při obsluze elektrických spotřebičů, strojů a 

zařízení  nesmíte  provádět  úkony, které 

nesouvisí s obvyklou prací (pro vaši práci 

postačí pouze spuštění  a vypínání stroje).

• Na části elektrické instalace, na vypínače 

a kabely,  nesmíte věšet žádné předměty, 

části oděvů, nádobí či věci na úklid.

 

 

Snímek 12 

 

Co musíte:

• Dodržovat stanovené pracovní postupy, návody 

na obsluhu stanovené výrobcem a pokyny 

vyučující. 

• Kuchyňské stroje, zařízení a pracovní nástroje 

musíte  udržovat v bezpečném stavu, čistotě

a pořádku. 

Okolo strojů musíte dodržovat dostatečný 

manipulační prostor.

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

• Musíte dbát na to, aby do elektrických 

zařízení nevnikla voda ( neumývat 

elektrická zařízení mokrým hadrem).

• U otevřeného ohně (plynový vařič) musíte 

dávat pozor, aby nedošlo ke vznícení 

oděvů, zástěr a utěrek.

 

 

Snímek 14 

 

Manipulace s poživatinami

• Při smažení pokrmů si musíte okolo pracoviště 

zajistit dostatečně volný prostor.

• Surovinu nesmíte na pánev vkládat rukama, 

musíte  používat vhodné pomůcky, aby se 

zabránilo opaření horkým tukem.

• Při manipulaci s poživatinami, zejména s 

hotovými pokrmy, se snažte používat vhodné 

náčiní a co nejméně se pokrmu dotýkat rukama.

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

Nezapomeňte:

• Dodržovat čistotu a pořádek na pracovišti.

• Dodržovat pokyny vyučující.

• Nahlásit vyučující každý úraz,  i kdyby se 

jednalo o malé bodnutí či říznutí. 

15

 

 

Snímek 16 

 

Zdroje:

http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/2010_provozni_rad_skolni_cvicne_kuchynky.pdf
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Odstraňování skvrn přírodní cestou, 8. – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Odstraňování skvrn z oděvů

Skvrny je možné odstraňovat chemickou a přírodní cestou.

Chemické čištění:

- chemické odstraňovače skvrn vydávají škodlivé výpary

- mohou poškozovat kůži či oči člověka

- nejsou šetrné k životnímu prostředí

- jsou finančně náročné.

2

 

 



 

Snímek 3 

 

Čištění skvrn přírodní cestou

Před mnoha lety chodil po některých krajích detašér, 

jehož hlavním povoláním bylo čistit rozličné skvrny.

Jeho  pomocníky byla jedlá soda, ocet, sůl, citron, 
glycerin, čpavek a borax.

Tyto uvedené přípravky se využívají dodnes.

 

 

Snímek 4 

 

Zásady při odstraňování skvrn

- Odstraňovač vyzkoušíme nejdříve na skrytém místě, jako je 

lem či vnitřní šev

- odstraňovač vtíráme krouživými pohyby zvnějšku směrem 

dovnitř, aby se netvořily viditelné okraje

- pokud ošetřujeme skvrny vodným roztokem čpavku nebo 

terpentýnovým olejem, musíme oděv po vyčištění 

vymáchat ve vodě, aby se nenarušila tkanina

- u mnohých skvrn můžeme nejdříve použít vodu a mýdlo.

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Tráva

Skvrnu neošetřujeme pouze 

vodou,pronikla by hlouběji 

do tkaniny.

Raději skvrnu potřeme lihem, 

případně čistým alkoholem

a oděv vypereme v pračce.

 

 

Snímek 6 

 

Červené víno

Skvrny posypeme solí, aby 

se natáhla vlhkost a vypereme.

Na rozlité červené víno se také 

osvědčilo bílé víno. Povrch 

nejprve vysajeme ubrouskem, 

pak položíme pod skvrnu čistý

ubrousek, nalijeme víno bílé, 

necháme působit a

propláchneme vlažnou vodou.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Čaj a káva

Čerstvou skvrnu posypeme

solí, opláchneme, 

posypeme pracím  práškem

a přepereme v horké vodě. 

Starší skvrny od kávy potřeme 

glycerínem s trochou lihu a 

necháme odstát, případně 

potíráme ještě několikrát. 

Nakonec skvrnu opláchneme 

teplou vodou.

 

 

Snímek 8 

 

Čokoláda

Látku necháme co nejvíce 

ztvrdnout (v ledničce) a pak

se budeme snažit čokoládu 

Co  nejvíce seškrabat. 

Zbytek vytřeme vlažnou 

vodou se solí, případně 

dočistíme čpavkovou 

vodou.

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Zmrzlina

Látku ponoříme na půl hodiny 

do studené vody, pak potřeme 

tekutým pracím prostředkem

a vypereme. 

Zbytky skvrn se odstraňují 

čpavkovou vodou nebo lihovým 

roztokem mýdla s přídavkem 

čpavku. 

V případě starých skvrn se 

doporučuje použít prací 

prostředky obsahující enzym.

 

 

Snímek 10 

 

Krev
Krev z látky odstraníme 
ve studené vodě. 

Starší skvrny lze odstranit 
potřením postiženého
místa škrobem, rozmíchaným
v malém množství vody. Když 
škrob zaschne,tak ho jemně 
odrolíme. Někdy musíme
operaci několikrát opakovat. 

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Ovoce
Skvrny čistíme studenou 
vodou s mýdlem, dočistíme
kyselinou citrónovou. 
Můžeme použít citron,který 
následně odstraníme lihem.

Borůvky čistíme kyselým 
mlékem, které potom lehce 
vypereme. 
Skvrny od borůvek můžeme 
rovněž bělit peroxidem.

 

 

Snímek 12 

 

Make-up

Na látku nejprve naneseme
pastu z jedlé sody s vodou 
a poté v ruce vypereme. 
Je možné také přidat jedlou
sodu do prášku na praní
a vyprat v pračce. 

Skvrny můžeme potřít 
glycerínem, vyprat, případně 
dočistit alkoholem.

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Propisovací tuţka, inkous

Čerstvé skvrny od inkoustu,

podobně jako skvrny 

od propisovací tužky, lze

odstranit namočením látky

do obyčejného mléka. 

Starší skvrny odstraňujeme

lihem smíchaným 

s citronovou šťávou.

 

 

Snímek 14 

 

Práce pro jednotlivce nebo skupinu 

• Vyhledejte v rozličných publikacích nebo na internetu 

další možnosti čištění skvrn přírodní cestou.

• Se svými výsledky se navzájem seznamte.

• Nejúspěšnější jednotlivec (družstvo) možná získá 

jedničku.

 

 

 



 

Snímek 15 

 

Odkazy:
http://www.gorenje.com/simplicity/cz

http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/poradme

http://www.szpromos.com

http://www.elle.cz

http://fanda-jidla.bloger.cz/obrazky/fanda-jidla.bloger.cz/ovoce.jpg

http://img.blesk.cz/img/1/full/345375_zmrzlina.jpg

http://www.darius.cz/receptar/index_skvrny.html

http://myska34.blog.cz/1002/cisteni-skvrn
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Saláty I. (zeleninové) – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Saláty
• Saláty jsou směsí různých potravin, kde se při přípravě 

využije hlavně fantazie, chuť, vůně, barva a tvar.

• Saláty obsahují dostatek vitamínů a výživných látek, 

prospěšných pro naše tělo.

• Využíváme je především jako přílohy k hlavním jídlům, 

ale stále přibývá lidí, pro které je salát dostačující i jako 

hlavní chod. Někdy se saláty podávají i jako předkrmy.
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Snímek 3 

 

Dochucování salátů

Saláty nejčastěji dochucujeme:

• majonézou,

• jogurtem,

• smetanou,

• různými zálivkami a omáčkami,

• kořením,

• bylinkami,

• olejem a octem. 
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Snímek 4 

 

Zeleninový salát

Zásadní pravidla při přípravě zelenin

na salát:

• listovou zeleninu nekrájíme, ale trháme rukama 

na kousky,

• zeleninu po omytí necháme okapat nebo 

osušíme v papírové utěrce,

• saláty zaléváme dresinkem nebo zálivkou až 

těsně před podáváním.
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Snímek 5 

 

5

• Zeleninové saláty zhotovujeme z čerstvé, 
sterilované nebo zmrazené zeleniny.

• Zeleninu na studené saláty rozmrazujeme 
pomalu a ve tmě.

• Tyto saláty  zajistí  našemu tělu vitamíny, 
minerály, vlákninu a řadu  stopových prvků. 

• Některé vitamíny (A, D, E, K a barviva) se 
rozpouští za přítomnosti tuků, proto bychom měli 
zeleninové saláty konzumovat s přídavkem 
kvalitního oleje či nějakého jiného zdroje tuků 
(například sýr), aby se v nich vitamíny mohly 
rozpustit a tělo je vstřebalo. 

 

 

Snímek 6 

 

Doplňky zeleninových salátů

• Aby salát  dodal tělu potřebnou energii, je nejvhodnější 
doplnit ho masem.

• Vhodné je maso kuřecí a krůtí. Často se využívá maso
z  tuňáka, lososa, uzené tresky či na kousky nakrájené 
krabí tyčinky.

• Výborným doplňkem do salátů jsou i různé druhy sýrů 
– mozarella, balkánský sýr, parmazán, ovčí, 
gorgonzola nebo kozí sýr. 
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Snímek 7 

 

Zálivky a dresinky

• Základem každé zálivky je kvalitní olej (slunečnicový, 

olivový, sezamový nebo ořechový). Moc dobře chutnají 

i oleje dochucené bylinkami, které si můžeme i sami 

doma připravit. 

• K dochucení je důležitý také ocet (bílý nebo červený 

vinný ocet, ocet balsamico), kyselost salátu dodáme i 

použitím čerstvé citronové šťávy. 

7

 

 

Snímek 8 

 

Další rady k zálivkám

• Zálivka  se doplňuje  čerstvými, nasekanými 

bylinkami (tymián, saturejka, oregano, 

rozmarýn, bazalka,šalvěj, máta). 

• Dresink připravujeme pomocí jogurtu a 

zakysané smetany. 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Nejznámější zeleninové saláty

• Domácí: okurkový, mrkvový, rajčatový, zelný, 

míchané saláty,..

• Známé ze zahraničí: Šopský salát, Římský 

salát, salát Caesar, Pařížský salát, Řecký salát, 

salát Coleslaw, …

9

 

 

Snímek 10 

 

Okurkový salát

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Mrkvový salát

11

 

 

Snímek 12 

 

Šopský salát, Řecký salát

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Salát Caesar, salát Coleslaw

13

 

 

Snímek 14 

 

Samostatná práce

Do sešitu vypište postup na přípravu vašeho 

nejoblíbenějšího zeleninového salátu.
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Odkazy:

http://recepty-salaty.cz/

http://recepty.centrum.cz/tipy-triky/2004/5/19/clanky/priprava-zeleninovych-salatu/

http://www.maggi.cz/Magazin/Zdrava-kuchyne/Netradicni-salaty.aspx

http://www.srecepty.cz/recept/okurkovy-salat-s-rajcaty

http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3942&Itemid=34
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http://www.zeny.cz/clanek/vyziva/varime-zdrave--zeleninove-salaty

http://www.toprecepty.cz/recept/1246-okurkovy-salat/

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vanocni-priloha/264/tridenni-jogurtova-dieta.html

http://www.toprecepty.cz/recept/1789-mrkvovy-salat/

http://kucharka.biz/30/salaty/sopsky-salat.html

http://ona.idnes.cz

http://www.receptar.net/recepty/studena-kuchyne/salaty/998-salat-caesar.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti II.

Vybavení kuchyně – 8. a 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 

 

Snímek 2 

 

Vybavení kuchyně

K účelnému vybavení domácnosti patří:

• vhodné náčiní a přístroje k mechanickému 

zpracování potravin,

• nádoby k úpravě pokrmů teplé i studené 

kuchyně.
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Snímek 3 

 

Nejdůležitější pomocníci

Sada noţů – na porcování masa,krájení masa či 

zeleniny, s pilkovým ostřím, tenký dortový, na 

vykosťování, s dvěma špičkami a ostřím, aj..

Hrnce a kastroly – nerezová ocel, smaltované litiny, 

varné sklo, varný porcelán či kamenina.

Mísy a misky – zadělávání, šlehání, obalování. 
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Snímek 4 

 

Co ještě budeme potřebovat?

• Není možné vypsat veškeré nástroje, kterých 

jsou na trhu stovky. 

• Každý z nás získá v kuchyni rozličné návyky, 

podle kterých si svoji kuchyni vybaví. 

(Někdo k ohřevu knedlíků využívá „pařák“ - kovovou 

vložku do hrnce, jiný použije mikrovlnou troubu.)

Tato prezentace slouží k inspiraci a následné 

diskuzi v hodině pracovních činností.
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Snímek 5 

 

Hrnce a rendlíky
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Snímek 6 

 

Tlakový hrnec,hrnec na knedlíky
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Snímek 7 

 

Pekáč
• Pekáč je ideální pro 

pečení kuřete, 

králíka, husy. Velmi 

pohodlně v něm 

připravíte pečené 

vepřové koleno, 

roládu, nebo celé 

ryby.  V pekáči je 

možné péci se 

skleněnou poklicí
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Snímek 8 

 

Pánev Titanová pánev 

hranatá 

grilovací je velmi 

oblíbená pro 

efektivnější využití 

plochy při grilování 

ražniči, masa, ryb 

a zeleniny.

Všechny pokrmy 

je možné připravit 

bez tuku nebo 

pánev jen vytřít 

ubrouskem s 

kapkou oleje.
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Snímek 9 

 

Pánev WOK

• Je oblíbená k přípravě 

čínských nebo 

thajských jídel.Ideální 

je také pro přípravu 

guláše, omáčky, 

dušeného masa nebo 

zeleniny. Velmi 

pohodlně v pánvi WOK 

připravíte restovanou 

zeleninu, marmeládu, 

opražíte ořechy. 
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Snímek 10 

 

Pečící formy

• Pečící forma je opatřena kvalitní 

antiadhézní vrstvou která zaručuje 

vynikající pečící vlastnosti a minimální 

možnost připečení. Díky tomuto 

povrchu je zajištěno snadné a 

pohodlné čištění.
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Snímek 12 

 

Naběračky
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Snímek 13 

 

Obracečky
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Snímek 14 

 

Mačkadlo na brambory, metla na šlehání.
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Snímek 15 

 

Struhadlo a multifunkční krouhač
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Snímek 16 

 

Vařečky a kvedlačka
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Snímek 17 

 

Stěrka a roztírací lopatka
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Snímek 18 

 

Krájecí prkénka
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Snímek 19 

 

Paličky na maso

19

 

 

Snímek 20 

 

Cedníky
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Snímek 21 

 

Cedník na čaj  a pasírovací síto
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Snímek 22 

 

Válečky na těsto
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Snímek 23 

 

Rádlo a krájítko
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Snímek 24 

 

Kráječ na knedlíky
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Snímek 25 

 

Kráječ na brambory a vajíčka
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Snímek 26 

 

Kuchyňské váhy
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Snímek 27 

 

Nůžky na porcování, mačkadlo na česnek.
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Snímek 28 

 

Škrabky na zeleninu
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Snímek 29 

 

Otvírák na konzervy a víno
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Snímek 30 

 

Sada příborů
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Snímek 31 

 

Sada nožů
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Snímek 32 
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Odkazy:

http://zbozi.kontaktyfirem.cz/?q=sada+hrncu

http://www.zdravenadobi.cz/pekace/80-pe.html

http://www.czol.cz/reference-reklamni-predmety-darky-textil

http://www.skvele-nakupy.cz/skvele-nakupy-cz/eshop/14-1-Formy-na-peceni/0/5/1025-Pecici-forma

http://www.panvicky.cz/tlakovy-hrnec-bonita-7l-pojme-i-veprove-koleno.html

http://gastrosuper.cz/inventarkuchune/pekace/pekacehome/pekacsmalt.35cm2dberylcebs[1072516]?ItemIdx=17

http://www.kupsi.to/domaci-a-kuchynske-potreby/kuchynske-potreby-a-nadobi/kuchynske-nacini-a-

pribory?page=3

http://www.navareni.cz/struhadlo.html

http://www.e-tescoma.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=ViewTemplate&Path=../Layout/Pages_user/navody

http://sjtrade.cz/index.php?page=palicka-na-maso 

http://www.tchibo.cz/-t400003110.html 

http://www.kuchynskenoze-nadobi.cz/smrz/eshop/4-1-Kuchynske-nacini-a-vybaveni/49-2-Kleste-naberacky

http://www.gastrosuper.cz/inventarkuchune/rucninaradi/ 

http://alenkyfood.blog.cz/0802/slavny-krouhac-mandolina
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Úroveň vzdělání (ročník) 8. – 9. 

Téma Vybavení kuchyně 

Žák bude umět - orientovat se ve vybavení kuchyně  

Časový rozsah 30 minut 

Formy použití -opakování a rozšiřování znalostí 


