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Obaja sme zvedaví, 

spolu sa o TEBE 

niečo dozvieme!

Vyber si jeden 

nezvyčajný zmysel, ktorý 

chceš mať navyše!

Koľko máš 
ROKOV?

Ako sa 
VOL ÁŠ?

Akú špeciálnu 

vlastnosť chceš mať 

na jeden  

celý deň?

Máš radšej 

sladké alebo 

slané jedlo?

Akej farby 

máš oči?

Aký šport  

máš najradšej?

Koľko 

MERIAŠ?

Chodievaš spať 

skoro alebo 

ponocuješ?

Text  Anne Rooney

Ilustrácie  Ana Gomez

Moje telo
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Načo je moje telo?
Vďaka svojmu telu vidíš, počuješ, 
ovoniavaš, ochutnávaš a dotýkaš sa 
sveta okolo seba. Môžeš ho použiť  
na behanie, skákanie, myslenie, 
rozprávanie a všelijaké iné zábavy.  
Bez neho nemôžeš robiť nič. 

Prečo sú bunky  
také špeciálne?

Pretože sú to maličké stavebné 
kamene, z ktorých je vybudované tvoje 
telo. Rôzne bunky majú rôzne funkcie. 

Máš krvné bunky, kostné bunky, kožné 
bunky a ešte mnohé iné.

Naše telá vyzerajú zvonka odlišne, 

ale vnútri máme všetci kosti,  

svaly a krv.

Bunky tvoria tkanivá, 

ktoré tvoria kosti  

alebo svaly.

Röntgen odhalí 
zlomené kosti.

Kostné bunky 
tvoria tvoju 

kostru. Svalové bunky tvoria 
všetky svaly tvojho tela.

Tvoja krv obsahuje bilióny 
červených krviniek.

Ako lekár vidí do tela?
Lekár sa môže pozrieť do tela pomocou röntgenových lúčov a vidí, kde sú jednotlivé časti a ako sú pospájané. Môže sa dokonca pozrieť aj na jednotlivé bunky pomocou mikroskopu, ktorý ich zväčší.
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Prečo musím jesť?
Potrava poskytuje energiu, ktorú telo 
potrebuje, aby fungovalo. Látky z jedla 
vyživujú telo a pomáhajú mu rásť. Telo 
rozloží potravu a využije jednotlivé látky na 
tvorbu kože, vlasov, kostí a ďalších častí.

Môžem balansovať  
so svojím jedlom?

Áno môžeš, ale nie na svojej 
hlave! Je dôležité jesť pestrú 
stravu z rozličných  
skupín potravín 
pre zdravie 
a pohodu.

Cukor a tuky ti dajú 

energiu, ale nejedz ich 

veľa, lebo je to nezdravé.

Prečo je voda taká dôležitá?

Asi 60 percent tvojho tela tvorí voda – je 
v každej bunke. Vodu strácaš, keď sa potíš 
alebo cikáš a aj pri každom výdychu. Vodu, 

ktorú takto stratíš, musíš doplniť.

Jedz ich veľa, pretože obsahujú 

vlákninu a iné dôležité látky.

Mäso, ryby a strukoviny pomáhajú 
tvojmu telu rásť 
a regenerovať.

Chlieb, zemiaky, ryža a cestoviny ti dodajú dostatok energie.

Mlieko, syry a jogurt udržujú silné kosti a zuby.

Ovocie
 a zelenina

Bielkoviny

Mliečne 
výrobky

Tuky 

a cukry

Potraviny 

bohaté na tuky 

a cukry by sa 

mali jesť iba 

v malých 

množstvách.

Škrob

Jedz päť porcií ovocia 

a zeleniny každý deň.

Pi veľa vody!
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