
PŘEMÝŠLÍME O JÍDLE
výukový program, pro 1. stupeň ZŠ

Zastupitelstvo mládeže

Litoměřice

2020



PŘEMÝŠLÍME O JÍDLE
Metodika výukového programu pro první stupeň ZŠ

Autoři:
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice, Miloš Fejfárek, Zora Berglová

Grafické zpracování:
Jan Kotěra

Vydaly:
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice a
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
v roce 2020

Program byl vytvořen v rámci projektu MLADÍ VĚDÍ, CO JEDÍ a učí
o tom své vrstevníky, který byl podpořenMinisterstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy v rámci Programů státní podpory práce s dětmi
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ÚVODNÍ SLOVO

Dnešní doba poskytuje nepřeberné množství možnos�, jak se stra-
vovat. To se týká jak kvan�ty potravin, tak jejich kvality. Žijeme v době
hojnos� a tak máme jedinečnou možnost vybrat si potraviny, které
konzumujeme. Tím přímo ovlivňujeme náš zdravotní a také psychický
stav.

Bohužel si tento fakt většina dě� neuvědomuje a ke kvalitnímu jí-
delníčku často nepřispívají ani zažité konvence ve stravovacích
zařízeních.

Zdá se však, že trend zdravého a hodnotného stravování se stále
rozšiřuje. Tento výukový program pro první stupeň základních škol
slouží k tomu, aby si dě� samy uvědomily, že jídlo nevzniká v obcho-
dech, ale že se za výsledným produktem skrývá řada kroků a činnos�.

Program by dětem také měl jednoduchou formou pomoci pocho-
pit, že složení naší stravy musí být vyvážené, abychom dodali tělu
op�mální poměr živin. V neposlední řadě se program věnuje sezón-
nos� ovoce a zeleniny.
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CÍL PROGRAMU

Přimět dě� zamyslet se nad původem potravin a smyslem konzumace
místních a sezónních potravin.

HLAVNÍ TÉMATA

• dovozové vs. regionální potraviny
• konzumace sezónních potravin
• ekostopa (hlavně v souvislos� s převozem potravin)
• vyvážené složení stravy

PARAMETRY VÝUKOVÉHO PROGRAMU

Cílová skupina:
1. stupeň ZŠ (doporučeno pro 3. až 5. třídu)
Délka:
90 minut
Personální zajištění:
2 - 3 mladí lektoři ze skupiny Zastupitelstva mládeže Litoměřice
Prostor:
Program je primárně určen pro vnitřní prostor, t.j. třídu, učebnu,
pracovnu.

VÝSTUPY PROGRAMU

• žáci dokáží popsat problémy dovozu potravin na velké
vzdálenos�

• pochopí důležitost konzumace sezónního ovoce a zeleniny
• sestaví si svůj vyvážený a chutný jídelníček na 1 den
• orientují se v kalendáři sezónních potravin
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STRUČNÝ PŘEHLED ČÁSTÍ PROGRAMU

1. Úvod: představení lektorů a třídy - formou hry Kdybych byl jídlo

2. Cesta jídla - v této ak�vitě bychom měli dětem ukázat, že některé
potraviny jsou zbytečně převáženy na velkou vzdálenost, překládány na
různé druhy dopravních prostředků, jsou několikrát chemicky ošetřovány
(nejen plody, ale i celé plantáže), musí se balit, dozrávají až při samotné
přepravě atd.

3. Hrajeme si na ovoce a zeleninu - aneb poznáváme sezónní
kalendář. Jednoduchá pohybová ak�vita, která je zaměřená na sezónnost
potravin.

4. Zdravý jídelníček - společné vaření. Dě� mají za úkol ve skupinách
společně připravit jedno jídlo, které bude obsahovat všechny složky zdravé
stravy.

5. Řízená diskuze s lektory a vyučujícím, prostor pro otázky.
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1. SEZNÁMENÍ FORMOU HRY „KDYBYCH BYL JÍDLO“

čas: 10 minut
pomůcky:malé ovoce (jablko), nebo míček

Tato úvodní ak�vita slouží jako ledolamka mezi lektory a žáky ve třídě.
Lektoři s dětmi stojí v kruhu a hází jablkem/míčkem. Dě� se postupně
představují. Ten, kdo má v ruce jablko/míček řekne svoje jméno a k tomu
jeden druh ovoce, nebo zeleniny, kterým by se chtěl stát. Následně
jednoduše vysvětlí, proč si vybral zrovna toto ovoce/zeleninu.

Při této ak�vitě je dobré, aby se pro názornost jako první představil
jeden z lektorů a jako poslední se představil druhý lektor.

2. CESTA JÍDLA

čas: 30 minut
pomůcky: notebook, projektor, slepé mapy o velikos� A3, obrázky doprav-
ních prostředků, lepidlo, pastelky, plakát s jablkem,

V úvodu ak�vity využijeme video z http://www.zaferovebanany.cz/banany.
Video pouš�me bez zvuku a komentář k němu čte jeden z lektorů. Toto vi-
deo slouží dětem k tomu, aby pochopily zdlouhavý proces produkce a di-
stribuce banánů. Je však vhodné dodat, že takovýmto procesem prochází
mnoho druhů ovoce a banány slouží jako příklad.

Potom lektoři rozdělí dě� do 4 skupin, ve kterých budou pracovat.
Lektoři následně rozdají každé skupině slepou mapu, sadu obrázků a vý-
tvarné potřeby. Dě� kreslí ve skupinkách vlastní cestu jídla (musí použít
všechny připravené obrázky aut, lodí, beden, pytlů, postřiků, atd.). Lektoři
v průběhu ak�vity chodí mezi skupinami a kontrolují, popřípadě pomáhají
s tvorbou mapy.

Jakmile jsou všechny skupinky hotové s prací na mapách, představí
postupně své výtvory ostatním. Lektoři na závěr představí plakát vlastní
výroby s krátkou cestou regionálního jablka (ideálně BIO). Zde je patrný
pro�klad opro� cestě banánů. Skupinky si tak mohou okamžitě porovnat
zdlouhavou cestu na svých mapkách s krátkou cestou jablka. Při porovnání
lektoři vysvětlí plýtvání prostředky na dopravu a také použi� velkého
množství chemie a obalů.
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3. HRAJEME SI NA OVOCE A ZELENINU

čas: 15 minut
pomůcky: košík s ručně vybarvenou zeleninou a ovocem, plakáty se čtyřmi
ročními obdobími

Tato ak�vita má za úkol vyzkoušet odhad dě�. V připraveném košíku jsou
obrázky ovoce a zeleniny, které si dě� po jednom berou. Pokud by bylo žáků
méně, než obrázků ovoce a zeleniny, pak je dobré, aby jeden z lektorů
odpočítal přesný počet. Zbylé obrázky použijeme nakonec. Když má každý
žák své ovoce/zeleninu, tak lektoři ukáží na čtyři rohy místnos�, které jsou
označené plakáty se čtyřmi ročními obdobími.

Nyní mají dě� za úkol rozhodnout se, kam patří jejich obrázek, tzn.
v jakém ročním období běžně dozrává jejich ovoce/zelenina. Zdůrazníme
ještě, že plodiny jsou pro dané roční období typické, ale pro zimní sezónu
jsme zařadili plodiny, které mohou přežít i mráz, nebo je lze pěstovat
celoročně doma.

Jakmile se dě� rozhodnou, stoupnou si do příslušného rohu. Lektoři
potom vyjmenovávají jednotlivá roční období od jara do zimy a k nim
příslušné plodiny. Pokud si některý žák stoupl k jinému ročnímu období, tak
se může přesunout na správné místo.

U některých druhů ovoce a zeleniny může nastat situace, kdy je lze
přiřadit do více ročních období. V tomto případě můžeme dětem říct, že
zvolily špatně. Snažíme se o pozi�vní mo�vaci a případné dovysvětlení.

U posledního ročního období, tedy u zimy, se zastavíme a popovídáme
si o možnos� naklíčit si doma semínka různých plodin. Klíčky jsou poté
vhodné k přímé konzumaci a doplnění důležitých látek.

Na závěr připravíme ochutnávku naklíčených ředkviček, které jsou díky
povědomé chu� vhodné i pro dě�, které nejsou zvyklé jíst zeleninu.
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4. ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK

čas: 15 minut
pomůcky: čtyři sady obrázků, barevně rozlišené košíky (červený, bílý,
zelený a žlutý)

Následující ak�vita má za úkol poukázat na důležitost vyvážené stravy.
V úvodu lektoři představí všem čtyřem skupinám potraviny z košíků. Košíky
jsou rozděleny dle barev a obsahu - červený koš s masem a ostatními bíl-
kovinami, bílý koš s mléčnými výrobky, medem a vejci, zelený koš s ovocem
a zeleninou, žlutý koš s pečivem a obilovinami.

Každá skupina dostane zadání rozmyslet si a vybrat suroviny pro různá
jídla během dne - snídaně, svačina, oběd, večeře. Nejdůležitější je dodržet
pravidlo, že každé jídlo by mělo obsahovat alespoň jednu surovinu
z každého koše. Zajis�me tak pestré složení jídel.

Skupiny dostanou několik minut na krátkou poradu, na jejímž konci
by každá skupina měla mít vybráno jedno jídlo, které budou sestavovat.
Poté vyberou z každé skupiny jednoho zástupce, který se jde podívat do
košíků a snaží se na zvolené jídlo vybrat suroviny a přínést je ke své skupině.

To se však většinou nepodaří napoprvé, takže se skupina musí
přizpůsobit nabídce v košících. Pro jiné suroviny může skupina vyslat jiného
zástupce.

Cílem ak�vity by nemělo být soutěžení mezi skupinami na čas, tedy kdo
první sestaví jídlo a splní podmínky. Skupiny mezi sebou soupeří pouze v
pestros� svého pokrmu. Můžeme tedy na konci vyhlásit vítěze, kterým se
stane skupina s největším počtem smysluplně využitých surovin.
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5. ŘÍZENÁ DISKUZE

čas: 20 minut
pomůcky: nic

Závěr programu je věnován reflexi právě proběhlých ak�vit a prostoru pro
diskuzi s žáky na téma jídlo.

Lektoři v úvodu provedou shrnu� právě proběhlého programu a
pomohou tak žákům utřídit si nově nabyté poznatky. Vše vhodně doplňují
otázkami.

V diskuzi poskytnou lektoři prostor pro vlastní myšlenky žáků, nebo
jejich dotazy. Je dobré v samotném úvodu diskuze připomenout pravidla pro
komunikaci (mluví vždy jeden, ostatní poslouchají, názory ostatních se
neodsuzují, ani nezesměšňují).

Níže jsou uvedeny vhodné otázky, kterými lze diskuzi podpořit.

Jaké je vaše oblíbené ovoce? Je místní?
Co budete vyprávět doma mamince a ta�nkovi?
Jaké jídlo byste si chtěli uvařit? Je pestré?
Víte o něčem, co jíte a není to zdravé?
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Publikace vznikla díky finanční podpoře
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

v rámci Programu státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace

v roce 2020.

S činnos� litoměřického Zastupitelstva mládeže
se můžete seznámit

na webu Ekocentra SEVER:

www.sever.lt/zastupitelstvo
nebo na Facebooku:

@zastupitelstvomladezelitomerice


