VY_32_INOVACE_02_OBAL VÝROBKU_35
Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková
organizace
Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na čtení s porozuměním z obalu
potravinářského výrobku, vyhledávání důležitých slov
z textu (obalu).

PŘEDNÍ STRANA OBALU:
1. Jak se nazývá výrobek? ________________________
2. S jakou je příchutí? ___________________________
3. Jaká firma vyrábí tento puding? _______________________________________

ZADNÍ STRANA OBALU:
1. V levé části obalu je návod na přípravu. Přečti si ho, a pak svými slovy popiš
přípravu pudingu.
2. V pravé části je složení tohoto výrobku. Vypiš, z čeho je složen: _____________
________________________________________________________________
3. Jaká je hmotnost (gramáž) tohoto výrobku? _____________
4. Do kdy se musí výrobek spotřebovat, jaká je jeho minimální trvanlivost?
_____________________________
5. V tabulce najdeš průměrný obsah živin v hotovém výrobku. Vypiš názvy živin:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Co najdeme ve spodní části obalu?
_______________________________________________________________
7. Napiš adresu výrobce:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__ __ __

__ __

8. Podívej se na webové stránky firmy Oetker (www.oetker.cz)

Správné řešení:
PŘEDNÍ STRANA OBALU:
1. Jak se nazývá výrobek? Puding
2. S jakou je příchutí? příchuť vanilka
3. Jaká firma vyrábí tento puding? Dr. Oetker

ZADNÍ STRANA OBALU:
1. V levé části obalu je návod na přípravu. Přečti si ho, a pak svými slovy popiš
přípravu pudingu.
2. V pravé části je složení tohoto výrobku. Vypiš, z čeho je složen: kukuřičný
škrob, aroma, barviva
3. Jaká je hmotnost (gramáž) tohoto výrobku? 37 g
4. Do kdy se musí výrobek spotřebovat, jaká je jeho minimální trvanlivost?
13.12.2012
5. V tabulce najdeš průměrný obsah živin v hotovém výrobku. Vypiš názvy živin:
bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, sodík
6. Co najdeme ve spodní části obalu?
Podporujeme rodinu, recyklace, čárový kód, webová adresa výrobce,
adresa výrobce
7. Napiš adresu výrobce:
Dr. Oetker s.r.o.
Americká 2335
Kladno
272

01

8. Podívej se na webové stránky firmy Oetker (www.oetker.cz)

