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Projektový den „Fitness“
 Dne 06. 11. 2019 proběhl projektový den „Fitness“.

 Projektového dne se zúčastnily žákyně I. ročníků – obory 
„Pečovatelské práce“ a „Kuchařské práce“.

 projektovému dni předcházelo několik vyučovacích hodin 
věnovaným tématům jako jsou: 

 péče o zdraví a životospráva

 důsledky špatné životosprávy – civilizační onemocnění

 poruchy výživy – obezita, podvýživa, mentální anorexie 
a bulimie….

 zdravý životní styl



Aktivity na rozvoj sebepoznání
 V rámci hodin věnovaných poruchám příjmu potravy si žákyně

vyzkoušely a porovnaly pohled na sebe sama.
 Udělaly si test na zjištění správnosti jejich stravovacích návyků.
 Každá žákyně se snažila vytvořit návrh zdravého jídelníčku a

pitného režimu podle zásad správné výživy.
 Dle nových poznatků v oblasti výživy se žákyně seznámily s novou

a zdravější variantou zastaralé výživové pyramidy - se zdravým
talířem.

 Zdravý talíř - ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla
i hmotnosti, tvoří základ zdravotní prevence a podpory účinné
léčby.

 Zdravá výživa = základ zdravého těla, je ale nezbytné ji
podporovat i dalšími pozitivními kroky. Podrobně jsme se v
hodinách věnovaly významu pohybu.



Jak se vidím já



Pracovní listy zdravá strava



Zdravý talíř



Význam pohybu
 zlepšuje činnost srdečního svalu  krevního oběhu

 umožňuje redukci tukové tkáně

 zvyšuje kapacitu plic

 pomáhá snížit krevní tlak

 snižuje hladinu cholesterolu, čím snižuje riziko 
aterosklerózy, infarktu myokardu a mozkové příhody

 napomáhá k tvorbě svalové hmoty

 napomáhá k docílení správné pevnosti a pružnosti 
kostí



Cíle pohybových aktivit
 Upevnění a zachování zdraví

 Redukce hmotnosti 

 Formování tělesných proporcí

 Prodloužení délky aktivního věku

 Podpora psychické pohody - pocit radosti, 
spokojenosti a štěstí



Vlastní cvičení - instruktáž
 žákyně byly poučeny o bezpečnosti a pravidlech

posilování na fitness strojích
 žákyně si zopakovaly všeobecné zásady posilování
 žákyně si prošly všechny popisky na strojích, kde je

uvedeno správné provedení cviku a zapojované
svalové skupiny

 praktickým příkladem bylo vysvětleno správné
provedení cviku ve spojení s dýcháním

 opět názornou ukázkou bylo prezentováno nesprávné
provedení



Nejprve proběhla rozcvička



Procvičování kloubů



Masážní zařízení



Procvičování ramen



Šlapací zařízení



Elipsovité zařízení



Procvičování pasu



Procvičování chůze



Surfovací zařízení



Bradla



Protahovací zařízení



Rotoped



Sedy lehy



Veslování



Hodnocení
 Projektový den proběhl v přátelské a veselé

atmosféře i přes poněkud chladnější počasí.

 Žákyně dokázaly uplatnit získané informace z
předmětů tělesná výchova a zdravověda – význam
pohybu, zásady posilování, základní svalové skupiny
a s tím související výběr posilovacích strojů.

 Žákyně si vyzkoušely všechny fitness stroje,
naučily se správné provedení cviků.

 Domnívám se, že projektový den se vydařil a ukázal
dívkám cestu ke zdravějšímu způsobu života.



Použité zdroje:
 https://www.margit.cz/zdravy-talir/

 Fotografie – vlastní archiv

 http://www.szu.cz/ - propagační letáky


