
Pitný režim a jeho význam pre život 

Pracovný list zameraný na skúmanie vlastností coly a nežiadúcich účinkoch na ľudský organizmus. 

Zisti informácie z internetu a priprav si stručnú prednášku na témy: 

1. Voda v našom tele 

2. Pitný režim a jeho význam  

3. Pravidlá pri prijímaní tekutín  

Pozorovaním a pokusom zisti  fyzikálno - chemické vlastnosti  vody a nápojov  typu cola: 

 Voda  Kolový nápoj 

Vlastnosti- farba , zápach   

Zloženie   

Obsah cukru v 

gramoch/energetická hodnota 

 

  

pH   

Reakcia s vodným kameňom   

Reakcia s hrdzavým klincom   

Obsah oxidu uhličitého   

 

Pitný režim 

Pitný režim je slovné spojenie, ktoré už v dnešnej dobe poznajú aj deti. Vieme ale 
prečo je pitný režim taký dôležitý? Poznáme správne zásady jeho dodržiavania? 

Dodržiavame ich? Toto sú otázky, ktoré si musíme položiť hneď na začiatku a 
zamyslieť sa nad nimi.  

Dve tretiny nášho tela tvorí voda. Telo musí prijímať pitím približne 1,5 až 2,5 

litra vody za deň. Okrem toho si vodu vyrába organizmus sám pri spaľovaní živín – 
metabolickými cestami. Nespotrebovaná, zužitkovaná voda sa z tela vylučuje 
najmä močením, únikom vodnej pary pri dýchaní a samozrejme potením. 

Pitný režim je systém doplňovania tekutín stratených z ľudského organizmu pri 

bežných ale najmä náročnejších činnostiach. Je neoddeliteľnou súčasťou výživy 
vrátane regenerácie organizmu. 

Pre správne dodržiavanie pitného režimu platia 3 základné princípy: 

Princíp správneho nápoja – Hlavnou látkou pre život ľudského organizmu je voda. 
Ostatné nápoje sa od čistej vody odlišujú svojim obsahom cukru, dochucovadiel a 

konzervačných látok. Každá z týchto ingredencií má svoje špecifiká, ktoré ju 



vylučujú z vhodnosti pre pitný režim, pretože zvyšujú spotrebu vody v 

biochemických procesoch. Preto ich konzumácii by sme mali úmerne prispôsobiť 
aj konzumáciu vody v pitnom režime. Najvhodnejším typom vôd sú prírodné 
stolové vody, ľahké minerálne vody z vyrovnaným obsahom minerálnych látok do 

500 mg/l. Princíp správneho času – Pocit smädu je prvým signálom nedostatku 
vody. Pri správnom dodržaní pitného režimu by sme nemali pocítiť smäd. V 

priereze dňa je dôležité dodržiavať najmä pravidelnosť a priebežné pitie. 
Nevhodným návykom je pitie väčšieho množstva tekutín počas jedla. Sťažuje to 
tráviace procesy a znižuje efektívnosť využitia energie z prijatej stravy. 

Správne je napiť sa prvýkrát ráno po prebudení a ďalej piť medzi hlavnými 
dennými jedlami. Najlepšie v intervale zhruba pol hodiny po jedle a najneskôr pol 
hodiny pred jedlom. Princíp správnych dávok – Aby bol organizmus hydratovaný 

efektívne je správne prijímať menšie objemy vody v častejších intervaloch. 
Nesprávne je jednorázové pitie väčšieho množstva, ktoré zdanlivo odstráni pocit 
smädu ale neprimeraný objem nie je v súlade s aktuálnymi potrebami organizmu. 

Telo si nedokáže „vyrobiť“ zásoby a voda iba „pretečie“ organizmom. Preto ho 
zásobujme vodou plynulo. 

Úloha pre žiakov 

Vytvorte 5 otázok, ktoré by sme zaradili do 
prieskumu o informovanosti žiakov o zložení coly a 
význame pitného režimu pre život.  

 
 


