
ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 1 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
  



ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 2 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
  



ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 3 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
  



ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 4 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
  



ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 5 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
  



ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 6 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
  



ZÁZNAMOVÝ LIST 

DEN 7 

Jídelníček 

čas jídlo množství činnost při jídle proč to jím jak se u toho cítím hlad po jídle 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ZÁZNAMOVÝ LIST 

Pitný režim 

 

Množství tekutin: 

Jaké tekutiny:  

Alkohol (jaký, kolik): 

 

Pohybová aktivita během dne 

 

Druh: 

Délka: 

 

Odpočinek, spánek 

 

Délka spánku: 

Délka odpočinku: 

 

 

 

Podívej se na svůj dnešní záznam a odpověz si na otázku: Jakou 1 věc můžu zítra zlepšit? 

 
 


