
O B E Z I T A 

 

Vážení kolegovia, milí žiaci ! 

 

16.  október je Svetový deň výživy. Súčasťou aktivít  je aj Kampaň 2013 „Odstráň obezitu“. 

Počet detí s nadváhou až obezitou každý rok rastie, detská obezita sa stáva hrozbou. 

Nadváha spôsobuje zdravotné riziká a deti sú často vystavované posmechu spolužiakov. 

Lekári varujú. Obezita a zvýšený cholesterol nebolia, ale spôsobujú mnohé ťažkosti. Až 80 percent 

z detí, ktoré trpeli nadváhou v detstve, sú potom v dospelosti obézni. 

 Keď sme sa narodili, naše bunky boli čisté. Všetky chorobné javy si zapríčiňujeme sami. 

Nepravidelná strava,  málo pohybu a večerné prejedanie spôsobia, že tukové bunky enormne rastú. 

Nielen to, telo sa ich už nikdy nezbaví. 

Pravidelná strava 5-krát denne nie je žiadny mýtus. Bez tohoto režimu ľudský organizmus nevie z 

prijatých potravín spotrebovať živiny, prijať energiu, ani vylúčiť nepotrebný balast. Pri 

nepravidelnej strave si s tým nevie poradiť, preto tuky a cukry ukladá. Prejavuje sa to najmä na 

bruchu, stehnách a na zadku. 

Dôležitá je zdravá strava a pohyb. Deti s nadmernou hmotnosťou nemusia dodržiavať žiadnu 

radikálnu diétu. Stačí, ak si jedlo rozdelia na 5 menších dávok za deň, ale tak, aby necítili hlad. 

Aspoň k dvom hlavným jedlám treba zjesť bohatú oblohu z čerstvej zeleniny. Chuť na sladké je 

vhodné kompenzovať sladkým hlavným jedlom. Na sladké malinovky či iné sladené nápoje treba 

zabudnúť, radšej siahnuť po čistej vode, minerálke, alebo bylinkovom čaji. Obedy a večere by mali 

pozostávať najmä so zemiakov, cestovín, ryže a zeleniny. Občas ich doplniť mäsom, ale nie každý 

deň. Aj s olejmi a maslom treba narábať opatrne. Z polievok sú najlepšie ľahké zeleninové vývary. 

Vhodná desiata do školy je kúsok chleba s nátierkou, alebo rastlinným maslom a ovocím, prípadne 

jogurtom. 

Pre zdravý vývoj, rast a formovanie tela  je dôležitý pravidelný pohyb. Vhodné je plávanie, 

turistika, alebo aj tanec. Dôležité je hocijakou pohybovou aktivitou čo najviac obmedziť čas 

strávený pri televízore alebo počítači. 

Odborníci odporúčajú,  aby deti aspoň 2 hodiny denne strávili na čerstvom vzduchu. Až po tomto 

čase sa stimuluje metabolizmus, ktorý zabezpečuje všetky pozitívne prínosy pravidelného pohybu. 

 

Ďakujem za pozornosť. 


