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Metodika je určena pro všechny stupně škol. 
Texty pro jednotlivé stupně jsou pro snadné 
rozlišení označené následujícími ikonkami. 

Nechte se inspirovat též aktivitami, které 
nejsou určeny pro váš stupeň školy. Některé 
lze snadno přizpůsobit mladším i starším 
žákům.

Text určený 
pro MŠ

Text určený 
pro ZŠ

Text určený 
pro SŠ



„každé dítě by se mělo učit o jídle!“  
  

JaMie oliver

Milé učitelky, milí učitelé,
metodika, kterou právě začínáte číst, vznikla  
v rámci mezinárodního projektu Menu pro změnu. 
Jeho cílem je pomoci mladým lidem v nových 
členských státech EU pochopit souvislost mezi 
jejich stravovacími návyky a stavem světa.   
Chce podpořit jejich angažovanost ve prospěch 
udržitelného způsobu života s ohledem  
na okolní svět. 

Způsoby produkce, distribuce a spotřeby  
potravin mají obrovský vliv nejen na naše zdraví, 
ale i na čerpání přírodních zdrojů, potažmo klima 
planety a biodiverzitu. Určují kvalitu života lidí  
ve všech částech světa. Každý den činíme 
rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. 
Zodpovědnou volbou potravin můžeme přispět  
k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem 
sebe. Jak? Tím, že budeme jíst s vědomím, že to,  
co vkládáme na náš talíř, by mělo být prospěšné 
nejen nám samotným, ale i světu kolem nás. Jak 
mohou drobné změny v našem jídelníčku mnohé 
změnit, se dozvíte v brožuře Menu pro změnu – 
Proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin.

Metodika Menu pro změnu vychází z osvědčeného 
modelu 7 kroků užívaného v programu Ekoškola. 
Přináší do Ekoškoly atraktivní a aktuální téma, 
které je úzce spojeno se všemi ostatními tématy 
programu. Jejím cílem je poskytnout vám, učitelům, 
podporu pro zařazení tématu Zodpovědné spotřeby 
potravin do výuky. Klade důraz na hlubší pochopení 
problému a nabízí konkrétní metody, jak se žáky 
téma realizovat. 

Uvědomujeme si, že je téma Zodpovědné spotřeby 
potravin obsáhlé. Pro jeho snazší uchopení jsme jej 
rozdělili do šesti oblastí: Lokální a sezónní potraviny, 
Agrobiodiverzita, Plýtvání potravinami, Průmyslově 
zpracované potraviny a palmový olej, Spotřeba 
masa a Způsoby hospodaření – bio, fairtrade apod. 

Doufáme, že se Vám bude s metodikou dobře 
pracovat.

Tým programu Ekoškola

• Brožura Menu pro změnu – Proč záleží  
 na zodpovědné spotřebě potravin 
• Web Menu pro změnu, www.menuprozmenu.cz,  
 www.eatresponsibly.eu
• Facebook Menu pro změnu

• Facebook We Eat Responsibly
• Příklady dobré praxe na webu programu Ekoškola,  
 www.ekoskola.cz

V rámci projektu Menu pro změnu („Eat Responsibly! An action-oriented global learning 
program for EYD 2015 and beyond“) vznikly dále tyto informační zdroje:

NEZAPOMEŇTE: 
Součástí metodiky jsou elektronické dokumenty Otázky k Analýze a Přílohy, které najdete ke stažení  
na webu programu Ekoškola a projektu Menu pro změnu.
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   Z výsledků Analýzy zjistíme,  

 kterou oblast v tématu Zodpovědné  

 spotřeby potravin je potřeba zlepšit.

   Dohodneme se, co konkrétně změníme.
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   Pokusíme se společně  

 pochopit  globální rozměr   
 spotřeby potravin.

   O našich pokrocích informujeme 

 ostatní ve škole i mimo ni.

   Naučíme se interpretovat naši činnost 

 i výsledky.

   Zorganizujeme akci pro spolužáky, 

 rodiče i veřejnost.

   Začneme spolupracovat s rodiči a širší   

 veřejností - odborníky, kuchaři, farmáři,...

   Domluvíme se, jak budeme plnění úkolů    

 průběžně zaznamenávat a vyhodnocovat.

   Budeme průběžně sledovat 

 a vyhodnocovat své kroky.

   Domluvíme se, co je pro nás 

v tématu Zodpovědné spotřeby 

potravin důležité a vytvoříme Kodex 

zodpovědného strávníka.

ekokodex – kodex 
zodpovědného strávníka



Podle průzkumů je jím tradiční pokrm, který je považován za typicky české jídlo. Své jméno dostal podle 
kvalitního, bílkovinami bohatého hovězího masa, které se nachází v zadní čtvrti skotu. Důležitou součástí  
je kořenová zelenina a koření. Tušíte nebo už jste si dokonce tipli?  

Ano, je to svíčková.

svíčková podle doMácí kucHařkY  
M. d. rettiGové Z roku 1825: 

víte, jaké jídlo je u nás čechů nejoblíbenější?

Maso
svíčková pečeně

Moučné knedlíky  
žemle, máslo, vejce, voda, sůl

Omáčka
cibule, koření (pepř, hřebíček, 

zázvor, tymián, nové koření, 

bobkový list), celer, petržel, máslo, 

odřízky od masa, hovězí vývar, ocet

Maso
kuřecí maso

Hrnečkové knedlíky
hrubá mouka, vejce, rohlík, mléko, sůl

Omáčka
sterilovaná zeleninová směs Halali, 

mouka, smetana, cukr, voda

svíčková podle neJprodávaněJŠí kucHařkY roku 2014 
levně a cHutně od ládi HruŠkY:
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Jak vidíte, variant na svíčkovou je, s trochou nad-
sázky, tolik, kolik je kuchařů. Univerzální recept již 
neexistuje a každý ji dělá tak trochu po svém. Někdo 
rád přidá plátky citronu, někdo smetanu, šlehačku 
či brusinky… A svíčková, druh masa, podle kterého 
byl pokrm pojmenován, již často není mezi hlavními 
ingrediencemi. Ať už máme v oblibě jakoukoli verzi 
svíčkové, položme si otázku: Mohli bychom ji nějak 
vylepšit? Nejen ve smyslu chuti, ale i s ohledem  
na sebe a svět okolo?

Udělat vlastní malý krůček k zodpovědnější spotře-
bě potravin nutně neznamená, že musíme opustit 

to,  co nám chutná. Můžeme však přemýšlet o tom, 
odkud se jídlo dostalo na náš talíř, jaký příběh skrý-
vá a jaký má vliv na nás i svět (více v brožuře Proč 
záleží na zodpovědné spotřebě potravin). Například 
v naší svíčkové nemusíme vynechat mrkev. Stačí 
jen změnit místo, odkud zeleninu bereme (dovoz, 
česká, z farmy, ze zahrádky). Pojďme se společně 
vydat na nelehkou, ale zato velmi objevnou cestu  
k zodpovědné spotřebě potravin. Nejdůležitější  
je vykročit a my máme pro začátek hned  
7 kroků k Zodpovědné spotřebě potravin. 

Příjemnou cestu a dobrou chuť!

svíčková podle veGetariánskéHo  
luckY´s veGe bistra v třebíči:

víte, jaké jídlo je u nás čechů nejoblíbenější?

Maso
robi maso, celerový špek

Veganské špaldové knedlíky
špaldová mouka, čerstvé droždí, 

burizony, voda, sůl

Omáčka
kořenová zelenina, koření 

(bobkový list, černý pepř, jalovec), 

veganská smetana (sójová, rýžová, 

mandlová…), cibule, ocet, slad, sůl, 

rýžová mouka, voda

Maso

Knedlíky

Omáčka

nebo Máte Jinou 
oblíbenou? tu vaŠi…

?
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Je důležité, aby žáky práce na projektu bavila, 
měli chuť v ní pokračovat a překonávat i některé 
nelehké a méně atraktivní části, které se v průběhu 
dlouhodobého úsilí mohou vyskytnout. K tomu  
by žákům mohla pomoci motivační linka, která  
se prolíná průběžně všemi 7 kroky.

Motivační linka  
pro Mateřské  
ŠkolY

Jedná se o pohádku, ve které se zvířátko dostane 
do „jídelních“ nesnází a poprosí děti o pomoc. Děti 
budou postupně během projektu pohádku dotvářet 
a doprovázet ji ilustracemi. Výstupem může být 
například velký plakát s obrázky a textem nebo 
knížka s dětskými ilustracemi a pohádkou.

Zvířecím hrdinou v pohádce je pan Křeček, který 
hledá pro svou budoucí rodinu místo, kde by se 
jim líbilo. Paní Křečková jen tak něco nesní a chce 
to nejlepší nejen pro své děti, ale i pro svět. Je 
vaše školka místem, kde by se mohla Křečkovic 
rodinka usadit? Pojďte na to přijít společně s panem 
Křečkem. Ten přichází na návštěvu před jednotlivými 
kroky a probírá s dětmi, co je potřeba udělat…

Motivační linka  
pro Základní 
ŠkolY

S žáky se prostřednictvím dopisů spojí sedlák  
z minulosti, který kdysi v místech, kde je dnes škola, 
měl své hospodářství. V zrcadle do budoucnosti, 
které zdědil předcích, vidí, co se děje v těchto 
místech dnes. Prostřednictvím komiksů a dopisů 
začíná s pomocí žáků zjišťovat, co se stalo  
a kde lidé ze školy a okolí berou dnes potraviny,  
co vůbec jedí, kdo jim vaří…  Své výstupy, odpovědi 
na statkářovy otázky a prosby, žáci zveřejňují 
prostřednictvím nástěnky a mohou je pak zpracovat 
např. do formy deníku. 

Motivační linka  
pro střední 
ŠkolY

Úkolem žáků bude natočit krátký (5 min) film  
na téma Zodpovědné spotřeby potravin, který 
vychází z výsledků Analýzy. Ze slabých stránek 
vyberou konkrétní problém, kterým se budou  
v dalších krocích zabývat, a paralelně s prací na 
projektu budou tvořit film. Mohou jej pak využít 
při prezentaci své práce, například na Akci pro 
veřejnost nebo na webu školy a projektu.
 

Jak motivovat ekotým průběžně  
v jednotlivých krocích?
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Zadání: 
Na první schůzce uveďte děti do situace:  
Ve školce se objevil nečekaně nový návštěvník,  
který tu pro ně nechal vzkaz. Můžete dětem dát 
hádanku (popisujte křečka a oni budou hádat,  
o jaké zvířátko jde) nebo se společně naučit 
básničku či písničku o křečkovi. Poté s dětmi 
hledejte místo, kde se křeček objevil a nechal  
vzkaz, ve kterém představuje sebe a rodinu.  
Poprosí děti, aby mu představily tým,  
jeho jednotlivé členy a jejich role.  

co Je potřeba Mít připraveno:
   Místo někde ve školce, nejlépe tam, 

 kde se schází Ekotým, kde se bude křeček   
 pravidelně objevovat, nechávat vzkazy,   
 pomůcky, kam za ním mohou děti chodit. 
 Na tomto místě můžete také vyvěšovat   
 průběžné výstupy a informace z projektu. 

   Doplněný a vytištěný vzkaz  
 elektronická příloha č. 1 
 První vzkaz.

   Vytištěnou ilustraci  
 elektronická příloha č. 2 
 Křečkovic

Motivační linka 
pro MŠ

1. ekotým
Cílem prvního kroku je sestavit schopný a motivovaný tým žáků, 

učitelů a případně dalších členů, který se bude v tomto roce 

zabývat tématem Zodpovědné spotřeby potravin na vaší škole. 

Můžete využít stávajícího Ekotýmu z programu Ekoškola. Je možné 

také vytvořit tým nový, zaměřený na téma Zodpovědné spotřeby 

potravin, který však bude s již fungujícím Ekotýmem v úzkém 

kontaktu a bude ho o práci na projektu informovat.
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první vZkaZ

tip
Ilustraci křeččí rodinky s popisem je možné vyvěsit  
na nástěnku a vedle mohou děti vytvořit svůj plakát  
s představením Ekotýmu – nalepit fotky jednotlivých členů, 
napsat jména a jakou roli v týmu zastávají. Zapisování rolí by 
mělo předcházet rozdělení rolí v týmu – kdo je v čem dobrý, 
kdo bude za co zodpovídat, jaké budou potřeba role.

* učitel doplní jméno školky

** ukažte dětem ilustraci křeččí rodinky (elektronická příloha č. 2 Křečkovic). 

Ahóóój děti,
Jsem tu dobře ve školce * ........................................................ ? Jsem pan Křeček a jeden známý 
mi poradil, že prý u vás jsou moc šikovné děti, které by mi mohly pomoct. Mám totiž před sebou 
nelehký úkol. Moje paní, paní Křečková, mě totiž vyslala, abych našel pro naši početnou rodinku 
nové vhodné místo k bydlení. Paní Křečková je ale móóóc pečlivá a starostlivá a pro naše děti chce, 
jako každá maminka, jen to nejlepší. A to se týká také jídla. Vyslala mě, abych našel nové místo, 
kde se nám bude dobře žít a kde je jídlo dobré jak pro nás tak i naši Zemi. Myslíte, že by takovým 
místem mohla být vaše školka? Paní Křečková mě pověřila řadou úkolů, co vše mám o tomto místě 
zjistit, pomůžete mi? Než se ale pustíme do práce, rád bych vám ještě blíže představil celou naši 
rodinu, náš křeččí tým…**
Tak to je on, náš křeččí tým. A jaký je ten váš? Jaká je vaše role v týmu? V čem jste dobří?
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Zadání: 
Na první schůzce dejte žákům první část komiksu. 
Naveďte žáky, aby hledali schránku, ve které  
najdou dopis s dalšími informacemi. Po přečtení 
dopisu proveďte aktivitu Rolování Ekotýmu str. 13  
a výstupy z ní vyvěste na nástěnku. Na některé 
dopisy budou muset žáci odpovídat. K odpovědím 
by měli využívat nástěnku Ekoškoly (v dopise od 
sedláka nazvaná jako barevná tabule), kde je uvidí 
nejen sedlák z minulosti, ale také všichni ve škole.  

co Je potřeba Mít připraveno:
   Vytištěný komiks elektronická příloha  

 č. 3 Neznámí v zrcadle.

   Vytištěný dopis  elektronická příloha  
 č. 4 Neznámí v zrcadle. Před schůzkou 
 je dobré ho vhodit do schránky, aby žáci 
 hned poté, co přečtou komiks, mohli jít 
 ke schránce a dopis v ní objevit.  

   Schránku, kterou umístíte k nástěnce 
 Ekoškoly a budete do ní žákům 
 postupně vhazovat dopisy.

Motivační linka 
pro ZŠ

Neznámí v zrcadle,
píši vám tento dopis, protože musím zjistit, co se stalo. Zašel jsem daleko a teď už není cesty zpět. 
Má zvědavost mi nedá spát. Kam se poděl můj statek a všechno kolem? Odkud berete jídlo? Co jíte? 
Co se stalo?

Slušelo by se, abych se vám představil. Jmenuji se *................................................................................., 
a jsem sedlák na rodinném statku, který jsem zdědil po otci, ten ho zdědil zase po svém otci a tak 
to jde už po několik generací. Starám se o zvířata na statku, pole, sad… To, co tady vypěstujeme, 
slouží naší obživě a přebytky prodáváme nebo vyměňujeme se sousedy.

Ale koho a co to vlastně vidím v tajemném zrcadle, které nahlíží do budoucnosti? To přece není 
moje hospodářství? A kdo jste vy? Co děláte? O co se staráte? Napište mi prosím odpověď na tu 
barevnou tabuli, kterou jsem zahlédl v zrcadle. 

dopis „neZnáMí v Zrcadle“

* učitel doplní jméno sedláka
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Motivační linka 
pro sŠ

Zadání: 
Proveďte s žáky aktivitu Co považuji za skutečné 
jídlo? str. 12. Poté, co vytvoříme definici Skutečného 
jídla, řekněte žákům, že jejich úkolem bude natočit 
krátký zhruba 5minutový film na téma Zodpovědné 
spotřeby potravin, který bude vycházet z výsledků 
Analýzy. Na ukázku jim můžete pustit film  
Pro záchranu riskoval vlastní život! volně  
přístupný na youtube.  

Nejprve ale, stejně jako u filmu, musí být i v Ekotýmu 
jasné, kdo má jakou roli, za co je zodpovědný,  
v čem je dobrý a čím může přispět k tomu,  
aby se týmová práce dařila. 

Udělejte s žáky aktivitu Rolování Ekotýmu str. 13. 
Pro tento případ můžete role pojmenovat podle 
filmařských profesí (šéfkuchař = režisér,  
zásobovač = scénárista, provozní = producent,…).

cíl aktivitY: 
Žáci vyjádří, co si představují pod pojmem  
Skutečné jídlo.

čas: 20 – 30 minut

co Je potřeba: 
   Každý přinese jídlo na ochutnávku 

 a komentáře k přinesenému jídlu, 

   velký papír nebo tabule 
 na psaní definice

Zadání: 
Před první schůzkou Ekotýmu poproste žáky  
i ostatní členy, aby si s sebou na schůzku přinesli 
jídlo, které oni sami považují z nějakého důvodu  
za skutečné. Jídlo by měli přinést v takovém 
množství, aby na každého člena Ekotýmu vyšel 
alespoň kousek na ochutnání. K danému jídlu 
členové také připraví lísteček s krátkým komentářem 
(může být anonymní), proč ho považují za skutečné.
Na schůzce se pak z přineseného jídla připraví 
hostina s komentáři a ve vhodnou chvíli budou mít 
všichni možnost ochutnat, co kdo přinesl.  

V průběhu ochutnávky členové Ekotýmu pročítají 
komentáře. Zadejte žákům, aby na připravený papír 
zkusili na základě komentářů k jídlům napsat vlastní 
definici Skutečného jídla. Co si pod tím v tomto 
okamžiku představují. 

Žáci pravděpodobně budou nyní, na začátku 
projektu, vycházet z toho, co je jim blízké a co znají. 
Zřejmě ještě nebudou schopni postihnout všechny 
aspekty Skutečného jídla, tak jak jsou popsány 
v brožuře Proč záleží na zodpovědné spotřebě 
potravin nebo v definici Zodpovědné spotřeby 
potravin na zadní straně obálky. To ale není vůbec 
na škodu, naopak je dobré, aby definice byla 
opravdu jejich vlastní, jimi vytvořená a vycházela  
z jejich aktuálního přemýšlení nad tématem. 

Tuto definici uschovejte a znovu použijte při 
závěrečném hodnocení projektu (nebo ve vhodný 
okamžik v průběhu projektu) a vyzvěte žáky k jejímu 
doplnění. Jistě se jim v průběhu projektu odkryjí 
další pohledy na to, co je Skutečné jídlo a jaké 
dopady musíme brát v potaz při jeho konzumaci. 
Diskutujte s nimi o tom, jak se jejich pohled proměnil 
a co nového objevili.

aktivita

co považuji  
za skutečné jídlo?
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aktivita

rolování 
ekotýmu

cíl aktivitY: 
Žáci si rozdělí role v Ekotýmu na základě svých 
preferencí.

Týmová spolupráce vyžaduje zapojení všech členů 
a jejich různé role mohou mít zásadní význam 
pro celkový úspěch týmu. Role pomáhají žákům 
uvědomit si svoje přednosti a přebrat zodpovědnost 
za činnost týmu. Aby byl tým efektivní, je vhodné, 
aby každý člen týmu hrál roli, pro kterou má nejlepší 
předpoklady. Která to ale je? To by měli odhalit 
právě při této aktivitě.

čas: 30 minut

co Je potřeba: 
   Rozstříhané popisy rolí elektronická 

 příloh č. 5. tak, aby každý žák dostal 
 jednu roli.

   8 x vytištěná ilustrace elektronická 
 příloha č. 6 Ekotým v kuchyni, 
 (jedna ilustrace do každé skupiny)

   Nastříhané vizitky elektronická 
 příloha č. 7, aby každý žák měl 
 svou vizitku

Zadání:
Každý žák obdrží lístek s rolí (náhodně, role nejsou 
vidět, můžou si je vylosovat). 

1. Každý žák si sám pro sebe přečte charakteristiku 
dané role a zamyslí se, jestli je tato role pro něj 
vhodná, jestli jej charakterizuje či nikoliv.  

2. Žáci vytvoří skupinky podle rolí, které obdrželi 
(šéfkuchaři spolu, zásobovači spolu,…). Každá 
skupinka obdrží ilustraci Ekotým v kuchyni, kde jsou 
vyjmenovány a popsány všechny role. Ke každé  
z rolí, včetně té své, navrhnou někoho z Ekotýmu, 
pro koho si myslí, že je vhodná (daná role se může 
hodit i pro více lidí najednou). Pravidlem je,  
že všichni žáci v Ekotýmu musí mít nakonec 
přiřazenou nějakou roli. 

3. Rovněž si každý ve skupince sám pro sebe vybere 
z nabízených rolí tu, která nejvíce odpovídá jeho 
schopnostem a dovednostem a rád by ji vykonával.  

4. Každá skupinka představí celému Ekotýmu roli, 
kterou si původně vylosovali a svůj návrh osoby/
osob, která by podle nich mohla danou funkci 
vykonávat a zdůvodní proč. Ostatní skupinky se 
poté také vyjádří, komu tuto roli přiřadily. Osoby, 
kterých se to týká, pak řeknou, jestli si i oni si 
tuto roli z nabízených vybrali a jestli by ji chtěli 
dobrovolně vykonávat. Společně se pak domluví na 
konečném rozhodnutí a svůj výsledek zapíší. (Každý 
žák má právo danou roli odmítnout, ve finále si ale 
některou z nabízených rolí musí vybrat.)

5. Poté, co jsou role rozděleny, si každý žák vytvoří 
svou vlastní vizitku, kterou vyvěsí na nástěnku.  
Na ní bude symbol a název dané role, jméno a fotka 
žáka, který ji zastává. Každý žák si z popisu dané 
role na vizitku vybere ty vlastnosti či charakteristiky, 
které ho nejvíce vystihují, a ve stručnosti popíše,  
co konkrétně bude vykonávat. Každou roli může 
totiž zastávat více osob a každý může mít malinko 
jiné přednosti vhodné pro danou roli (např. 
Zásobovač Jirka je komunikativní, dokáže rychle 
reagovat na situaci a dokáže třídit informace…
Zásobovačka Alena je zvídavá, ráda vyhledává 
informace z různých zdrojů a dokáže vybrat  
to podstatné pro sdělení). Takto se na nástěnce  
nebo na jiném místě představí celý Ekotým.
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na ZŠ ve vraném nad vltavou  
se prvního kroku chopili následovně:

dvě MoucHY Jednou ranou
Společně se třemi žákyněmi ze stávajícího Ekotýmu 
jsme vytvořili jednoduchý plakát s informacemi  
o projektu Menu pro změnu, obešli všechny třídy  
a informace vyhlásili školním rozhlasem. 
Nejdůležitější ale byla osobní setkání, kdy členové 
stávajícího Ekotýmu cíleně mluvili se spolužáky.  
Celá škola se tak dozvěděla o projektu a zároveň 
jsme nalákali nové členy do Ekotýmu.

koulovaná
Protože jsme pro náš Zdravý jídelní tým získali 
8 nových členů, proběhlo vzájemné představení 
pomocí hry Koulovaná. Každý napsal na papír 
odpovědi na 4 otázky o sobě na téma jídlo,  
papír zmuchlal a následovala koulovačka. Na signál 
každý sebral jednu kouli, přečetl odpovědi a snažil  
se určit, komu patří. Každý člen týmu dostal 
zápisník, do kterého si zapisuje poznámky,  
kontakty na ostatní, úkoly, termíny a další důležité 
informace. Dobrým zvykem se stalo připravovat  
na schůzky pro ostatní zdravé pohoštění.

stopovaná ke scHránce
Žáci si přečetli komiks. Ke schránce s dopisem  
je dovedly vylepené značky Menu pro změnu.  
Dopis napsaný starobylým písmem nebylo  
pro každého úplně jednoduché přečíst,  
ale o to napínavější aktivita byla. Díky tomu  
se posílila spolupráce mezi staršími a mladšími žáky.

rolování
Máme obsazené všechny role, každý má svou  
vizitku nalepenou v zápisníku. Uvažujeme ještě  
o roli číšníka, který by měl na starosti předávání 
informací a materiálů členům týmu mezi schůzkami.

ZŠ Vrané na Vltavou
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co najdete v dokumentu otázky k analýze? 

2. analýza

Otázky k Analýze jsou navrženy tak,  
aby pokrývaly aktuální oblasti tématu Zodpovědné 
spotřeby potravin (Lokální a sezónní potraviny, 
Agrobiodiverzita, Plýtvání potravinami, Průmyslově 
zpracované potraviny a palmový olej, Spotřeba 
masa a Způsoby hospodaření – bio, fairtrade apod.). 

Otázky jsou rozděleny do tří částí podle místa,  
kde budete zjišťovat odpovědi – školní jídelna,  
školní bufet/automat a domácnosti. Otázky určené 
pro školní jídelnu jsou ještě rozdělené na povinné  
a rozšiřující. Povinné otázky slouží k získání základní 

představy o tom, jak zodpovědná je vaše škola  
v oblasti spotřeby potravin. Z rozšiřujících otázek 
pak vyberte ty, které vám pomohou získat 
podrobnější informace o tématu, kterému  
se budete dále věnovat. 

Otázky pro domácnosti jsou ve formě dotazníku 
Jak se stravujeme doma? Bylo by dobré jej rozdat 
co největšímu počtu rodin žáků školy. Součástí 
dokumentu Otázky k Analýze je i tabulka, která  
má žákům pomoct při vyhodnocování dotazníků.

Chceme-li něco změnit, je dobré zjistit, jak na tom  

jsme právě teď a od toho odvíjet další kroky. Platí to  

i pro téma Zodpovědné spotřeby potravin. Začneme tedy 

Analýzou. Otázky, na které budete společně s Ekotýmem  

a případně dalšími zúčastněnými hledat odpovědi, najdete  

v elektronické verzi dokumentu Otázky k Analýze. 
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Motivační linka 
pro MŠ

Zadání: 
Na schůzce dětem přečtěte vzkaz od pana Křečka. 
Poté s nimi proberte seznam otázek k Analýze. 
Domluvte se, jakým způsobem budete zjišťovat 
odpovědi, kdo si co vezme na starost, a určete  
si termín provedení Analýzy.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Vytištěný vzkaz elektronická  

 příloha č. 8 Druhý vzkaz.

   Vytištěné otázky k Analýze pro děti  
 z elektronické verze dokumentu 
 Otázky k Analýze. 

Ahóóój děti! 
Jak jsem vám již říkal, paní Křečková mě pověřila, abych to tady prozkoumal a zjistil, jak jíte  
a jestli by se tu dařilo také naší křeččí rodince. Protože paní Křečková nenechá nic náhodě, dala mi 
s sebou seznam otázek týkajících se jídla. A já mám za úkol zjistit na ně odpověď. Sám to ale jen 
těžko zvládnu, nevím, koho se ptát a ještě se tu pořádně nevyznám. Pomůžete mi? Pustíme se 
společně do práce? Musíme se zajít podívat do jídelny a také budeme pátrat u vás doma.  
Tady jsou otázky.

druHÝ vZkaZ

Zadání: 
Před schůzkou vhoďte do schránky dopis Mnoho 
otazníků. Na schůzce dejte žákům další díl komiksu  
s názvem Mnoho otazníků. Poté směrujte žáky  
ke schránce s dopisem. Po jeho dočtení rozdejte 
žákům otázky k Analýze. Proberte s žáky seznam 
otázek, jakým způsobem budete zjišťovat odpovědi, 
kdo si co vezme na starost a určete si termín 
provedení Analýzy.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Vytištěný komiks elektronická  

 příloha č. 9 Mnoho otazníků.

   Vytištěný dopis  elektronická  
 příloha č. 10 Mnoho otazníků.

   Vytištěné otázky k Analýze  
 z elektronické verze dokumentu  
 Otázky k Analýze. 

 

Motivační linka 
pro ZŠ
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Milý Ekotýme,
teď už vím, s kým mám tu čest, ale otázek mám stále mnoho. Celý den jsem o tom při práci 
přemýšlel. Nikde kolem vaší školy nevidím pole, která byste obdělávali, sad s ovocem, kde sbíráte 
šťavnaté plody, louky, na kterých se pasou zvířata poskytující mléko a maso. Kde máte slepice, 
copak nejíte vejce? Odkud berete jídlo? Kde jíte? Kdo pěstuje zeleninu a ovoce, které jíte? A co 
vlastně jíte? Jste s tím spokojeni?… Prosím, odpovězte mi! Vím, otázek je mnoho a získat odpovědi 
nebude zřejmě jednoduché. Budete jistě muset hledat na nejrůznějších místech a překonávat 
překážky. Věřím ale, že právě vy jste vhodný tým, který dokáže zjistit všechny potřebné informace. 

dopis „MnoHo otaZníků“

Zadání: 
Na schůzce Ekotýmu proberte s žáky další úkol, 
který můžete uvést např. „Náš filmařský tým už 
má rozděleny role a teď bude potřeba najít vhodný 
námět pro scénář. O čem náš filmu bude? V tom 
nám pomůže Analýza, seznam otázek, pomocí nichž 
zjistíme, jak na tom škola je a také jak jsme na tom  
u nás doma v oblasti zodpovědné spotřeby potravin. 
Následně vybereme, čemu se budeme věnovat  
v dalších krocích i ve filmu“. 

Poté rozdejte žákům otázky k Analýze. Proberte  
s žáky seznam otázek, jak budete zjišťovat 
odpovědi, kdo si co vezme na starost  
a určete si termín provedení Analýzy.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Vytištěné otázky k Analýze  

 z elektronické verze dokumentu  
 Otázky k Analýze. 

Motivační linka 
pro sŠ
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Jak z analýzy zjistit silné a slabé stránky?

Nyní přichází čas na vypracování silných a slabých stránek  
a zjištění, co se daří a v čem je naopak co zlepšovat. 

Zadání: 
Poté, co jste provedli Analýzu, sejděte se s dětmi 
nad výsledky a motivujte je k další práci: Křeček  
už nedočkavě čeká, co mu děti přinesou za zprávu. 
Jak to tedy vypadá s jídlem v jídelně a doma?  
Jak na to kouká, není z toho zrovna moudrý. 
Pomohly by mu děti vyznat se ve výsledcích 
Analýzy? S čím by mohla být paní Křečková 
spokojená a co by se jí nemuselo líbit? Křeček 
připravil dětem obličejíky, které budou přiřazovat  
k otázkám. Usměvavé přiřadí tam, kde jsou  
s výsledkem spokojeni, zamračené tam,  
kde by bylo potřeba něco vylepšit.
Otázky s přiřazenými piktogramy  
využijete při tvorbě Plánu činností.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Sada obličejíků (usměvavé, zamračené)  

 nebo jiných piktogramů.

   Vámi zodpovězené otázky k Analýze.

Zadání: 
Po provedení Analýzy se sejděte s žáky a společně 
vyhodnoťte výsledky a vyberte si některou  
ze silných a slabých stránek pro Plán činností. 
Rozdělte žáky do skupin a rovnoměrně jim přidělte 
otázky (např. 1. skupina bude mít otázky 1-14  
ze školní jídelny, 2. skupina otázky 15-28 ze školní 
jídelny, 3. skupina otázky k bufetu/automat  
a 4. skupina otázky k domácnostem).

Každá skupinka obdrží sadu palců nahoru  
a dolu a s jejich pomocí výsledky ohodnotí.

Když jsou všechny otázky takto označené, spojí se 
skupinky dohromady, společně si projdou Analýzu  
a nad problematickými otázkami ještě diskutují.
Otázky roztříděné na silné a slabé stránky  
využijete při tvorbě Plánu činností.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Vámi zodpovězené otázky k Analýze  

 pro jednotlivé skupiny a vyhodnocení  
 dotazníkového šetření z domácností.

   Sady palců nahoru a dolů  
 pro každou skupinu. 
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dělení dvěMa
Protože první komiks a vzkaz zafungovaly dobře, 
pokračovali jsme v motivační lince dál. Abychom 
mohli sedlákovi na jeho dotazy zodpovědně 
odpovědět, rozdělili jsme se na dva týmy. Otázky  
z Analýzy jsme společně probrali, abychom se ujistili, 
že jim všichni rozumíme. První tým zkoumal školní 
automat, druhý zašel s dotazy za paní provozní  
do jídelny. Dotazník Jak se stravujeme doma? 
předělala paní učitelka na on-line verzi  
a umístila na web školy.

naHoru nebo dolů?
U otázek, na které jsme získali odpovědi, jsme 
se rozhodovali, zda jsou naší silnou nebo slabou 
stránkou. Při rozhodování jsme neměli vždy jednotný 
názor, což vedlo k diskusím a fajn filosofování.  
Za to, co děláme dobře, jsme si dali palec nahoru  
a za to horší palec dolů.

ať to vŠicHni vědí!
Výsledky Analýzy jsme dali na nástěnku,  
aby se s tím mohli seznámit všichni žáci.

Jak provedli analýzu žáci na ZŠ přerov, trávník?

ZŠ Přerov, Trávník
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plán 
činností

3.

Dobrý plán je jako mapa. Pomůže nám najít cestu 

k cíli. Promýšlet, jak budeme postupovat, co udělat, 

jaké cesty zvolit k dosažení cíle, patří mezi klíčové 

činnosti úspěšného učení a řešení problémů  

v každodenním životě člověka.

Jak vybrat otázky pro plán činností?
V Analýze jste odhalili své silné a slabé stránky  
v tématu Zodpovědné spotřeby potravin. Nyní je 
potřeba vybrat konkrétní otázky pro Plán činností, 
které budete dále řešit. Pokuste se navrhnout, jak stav 
na škole zlepšit (v případě slabých stránek) či udržet 
(v případě silných stránek). Ze začátku doporučujeme 
vybrat jednu slabou a jednu silnou stránku a pro ně 
formulovat cíle a vypracovat podrobný Plán činností. 
Je lepší mít dva dobře formulované cíle než více cílů, 
které bude časově náročné plnit.

neZapoMeŇte: 
Při tvorbě vašeho Plánu činností do něj zahrňte  
také Akci pro veřejnost, která by měla být 
vyvrcholením vašeho celoročního úsilí  
(více o tom, jak ji naplánovat, se dozvíte  
v kapitole Informování a spolupráce). 

   Výchozí bod – místo, kde se právě 
 nacházíme a odkud vyrážíme na cestu 
 – zjistíme ho z Analýzy

   Cíl – jasně určené místo, kam chceme 
 dojít – čeho chceme v daném 
 případě dosáhnout

   Plán činností (Plán trasy) – řada kroků 
 (etap na cestě), které je potřeba učinit 
 k úspěšnému dosažení cíle – kdo bude   
 zodpovědný za co, jak daný krok 
 splnit a dokdy

   Činnost (Cesta) – uskutečňování plánu

   Vyhodnocování činností – Jsou zvolené kroky  
 ty správné? Nezvolili jsme příliš náročnou   
 cestu? Neobjevily se nečekané překážky?   
 A když ano, dokážeme je zvládnout? 
 Zkusíme navrhnout jinou trasu vedoucí 
 ke stejnému cíli? Nevzdalujeme se od cíle? 
 Jak poznáme, že jsme tam?

co by nemělo chybět na naší cestě k cíli? 
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Motivační 
linka pro MŠ

Zadání: 
Proberte s dětmi, u kterých otázek v Analýze máte 
nejvíce zamračených obličejíků a diskutujte, jestli 
by se s tím dalo něco udělat. Co změnit, aby se zde 
křeččí rodince líbilo. Co myslíte, že vám jde dobře? 
U čeho je hodně usměváčků? Můžeme to tak dělat 
pořád? Spolu s dětmi zkuste vybrat, čemu se budete 
dále věnovat, co byste chtěli zlepšit, co udržet  
a co je reálné změnit. 

Pokuste se společně formulovat cíl a naplánovat 
kroky a úkoly, které povedou k jeho dosažení. 
Vytvořte Plán činností a vyvěste ho ve školce tak, 

aby k němu mohly děti v průběhu projektu chodit  
a pracovat s ním. Jako vzor může posloužit 
ukázkový plán pana Křečka,  
elektronická příloha č. 11.

co Je potřeba Mít připraveno:
   Vypracované otázky Analýzy.

   Papír, tužky, pastelky pro tvorbu  
 Plánu činností.

   Vytištěnou ilustraci elektronická  
 příloha č. 11 Plán činností 
 pana Křečka. 

Učitel může hrát s plyšovým křečkem divadlo: Křeček si povídá s dětmi: 
– „Máte to tu pěkné, paní Křečkové by se líbilo, jak *, ale paní Křečková si 
moc potrpí na **. Je v našich silách to paní Křečkové splnit? Co všechno  
k tomu budeme potřebovat? Kolik času nám změna zabere? Kolik energie 
tomu budeme muset věnovat? Jsme vůbec schopni to změnit?“

Zadání: 
Před schůzkou vhoďte do schránky dopis Dobrý 
plán. Na schůzce Ekotýmu rozdejte žákům komiks 
Dobrý plán. Po přečtení dopisu, který by měl žáky 
motivovat k tvorbě Plánu činností, si společně 
vyberte ze silných a slabých stránek konkrétní 
otázky, kterým se budete dále věnovat. Pro výběr 
otázek můžete využít aktivitu Bod zlomu str. 23, 
případně rozšiřující aktivitu pro starší žáky  
Máme na to? str. 23. Pro zvolené otázky si s žáky 
formulujte cíle, kterých chcete dosáhnout. Následně 
vypracujte Plán činností, který k těmto cílům 
povede. V tom vám pomůže elektronická příloha  
č. 14 Dílna budoucnosti.

Motivační 
linka pro ZŠ

tip
* učitel doplní silnou stránku
** učitel doplní slabou stránku

co Je potřeba Mít připraveno:
   Vytištěný komiks elektronická  

 příloha č. 12 Dobrý plán.

   Vytištěný dopis  elektronická  
 příloha č. 13 Dobrý plán. 

   Analýzu s označenými silnými  
 a slabými stránkami.
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Milý Ekotýme,
děkuji za odpovědi na otázky ohledně vašeho stravování. Moc se mi líbí, že *...................................... .
Našli byste něco, co by stálo za to změnit?  Co myslíte? Jako sedlák se musím každý den 
rozhodovat, co udělat, do čeho investovat energii, čas i peníze, co je v mých silách, co můžu změnit 
a co je mimo moje možnosti. Tak třeba dnes jsem řešil jednu důležitou otázku ohledně svých luk 
a nakonec snad našel možnost, jak ji vyřešit. Teď je pro mě důležité si všechno dobře naplánovat. 
Jak postupujete při výběru toho, co vás trápí? Jak vypadá váš Plán činností?

dopis „dobrÝ plán“

* učitel doplní silnou stránku

Zadání: 
Připomeňte studentům, že v minulém kroku odhalili 
silné a slabé stránky. Nyní bude jejich úkolem vybrat 
konkrétní otázky, které budou dále řešit. Pro výběr 
otázek můžete využít aktivitu Bod zlomu str. 23  
a aktivitu Máme na to? str. 23. Pro zvolené otázky 
si s žáky formulujte cíle, kterých chcete dosáhnout. 
Následně vypracujte Plán činností, který k těmto 
cílům povede. V tom vám pomůže elektronická 
příloha č. 14 Dílna budoucnosti.

neZapoMeŇte: 
Při tvorbě Plánu činností do něj zahrňte i natáčení 
filmu. Jeho tvorba by neměla zastínit skutečný 
problém, který chtějí v oblasti zodpovědné spotřeby 
potravin řešit. Film může sloužit jako uvedení  
do problému nebo dokumentovat práci  
v průběhu projektu. 

Motivační  
linka pro sŠ
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cíl aktivitY: 
Žáci se shodnou ve skupině, diskutují o různých 
návrzích. Aktivita pomáhá tříbit názory  
a argumentovat, vyjadřovat se k věci jasně  
a výstižně, umět přijmout cizí argument,  
vnímat dynamiku diskuse i celé skupiny  
a prokázat ochotu hledat kompromisy.  

čas: 30 – 45 minut

co Je potřeba: 
   Na proužky rozstříhané otázky 

 Analýzy (včetně vyplněných slabých 
 a silných stránek). 

Zadání: 
Žáky rozdělte do čtyř skupin. Do každé skupiny 
rozdejte sadu otázek Analýzy s označenými slabými 
a silnými stránkami. Úkolem žáků bude seřadit 
otázky od nejméně po nejvíce důležité. Zvlášť  
budou řadit silné stránky, zvlášť slabé. 

Nakonec se skupina dohodne, kde udělá dělicí čáru 
mezi otázkami, kterými by se chtěli zabývat, a těmi, 
které považují za méně důležité. Ty budou pod 
„bodem zlomu“.

V následujícím kroku se aktivita opakuje, ale ve 
větších skupinách. Dvě skupiny se spojí v jednu 
a pokusí se najít shodu mezi svými řazeními. 
Dohodnou se na novém společném řešení. 

Totéž zopakujte s celým týmem. Nakonec vznikne 
pořadí návrhů, na kterém se shodli všichni.

Reflektujte, jak se vám dařilo srovnat si priority,  
co bylo lehké a co těžké, jaké bylo dohodnout se  
s další skupinou, jak jste spokojeni s výsledkem.

Aktivita je upravenou verzí aktivity převzaté  
z: www.respektneboli.eu

V předchozí aktivitě jste vybrali otázky,  
které považujete za důležité a pro které budete 
vypracovávat podrobný Plán činností. Vybírali jste 
podle kritéria Důležitost problému. Toto kritérium 
je jedním z mnoha, na která bychom při výběru měli 
myslet. Mezi další patří:

   Finanční náročnost – Kolik nás řešení problémů 
bude stát peněz? Máme na to? Je v našich silách 
peníze sehnat?

   Lidské zdroje – Kolik lidí bude potřeba na 
úspěšné řešení problému? Je nás na to dost? 
Dokážeme sehnat někoho dalšího?

   Časová náročnost – Jsme schopni vyřešit 
problém v určeném čase?

   Reálnost změny – Můžeme s problémem 
pohnout, nebo je to mimo naše reálné možnosti?

Podívejte se na vybrané otázky společně, nebo ve 
skupinkách. Každá skupinka může obdržet jedno 
kritérium, podle kterého vybrané otázky znovu 
zhodnotí. Diskutujte o tom, jestli je váš Ekotým 
schopen vybrané problémy řešit. Shodněte se,  
které následně rozpracujete do Plánu činností.

aktivita

Máme na to?

aktivita

bod zlomu
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Jak má vypadat plán činností?

CÍL: Jídelna nabízí pokrmy připravené z toho,  
co u nás zrovna v danou dobu dozrává.

Jak poznáme, že je cíl splněn? 
Na jaře a na podzim zařazuje školní jídelna jídla  
ze sezónních potravin nejméně dvakrát v týdnu.

Úkol 1. 
Uskutečnit informační 
kampaň na škole  
o souvislostech konzumace 
sezonních a lokálních potravin 
a udržitelného způsobu života.

Zodpovědná osoba: Ema 

Spolupracuje: 9. třídy 

Finanční náročnost: 1000,- Kč

Dokdy: konec listopadu 

Splněno:

Úkol 2. 
Domluvit se se školní
jídelnou, jestli by byli ochotni
spolupracovat, a představit
jim plán.

Zodpovědná osoba: Majka 

Spolupracuje: Kryštof, Petr 

Finanční náročnost: 0,- Kč 

Dokdy: konec listopadu  

Splněno: 
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Cíl je konečný stav, kterého chcete pomocí 
jednotlivých úkolů dosáhnout. Je konkrétní, 
reálný a žákům srozumitelný. Vysvětlete 
žákům, jak si stanovit cíl a uveďte pár 
konkrétních příkladů (např. V bufetu 
prodáváme pouze výrobky bez palmového 
oleje. Žáci ve školní jídelně vrací méně jídla.) 

Když formulujete cíl, rovnou se shodněte  
na tom, jak poznáte, že jste ho dosáhli.  
Je to důležitá informace, kterou využijete  
při vyhodnocování vaší činnosti.

K dosažení cíle je potřeba splnit řadu úkolů. 
Naplánujte si podrobně, co budete dělat, 
kdo bude za který úkol zodpovědný, finanční 
náročnost a termíny. Pro monitorování vaší 
práce nezapomeňte v plánu průběžně značit, 
že je úkol splněn, nebo se jej splnit nepodařilo.

 

Úkol 4. 
Vypracovat podrobný plán  
Akce pro veřejnost (farmářský trh 
s ochutnávkou pokrmů ze sezónních 
surovin, vytvořit informační letáky 
o souvislosti konzumace sezonních 
a lokálních potravin a udržitelným 
způsobem života).

Zodpovědná osoba: Dorka 

Spolupracuje: celý Ekotým 

Dokdy: konec ledna 

Splněno: 

Úkol 3. 
Vyhledat místa, odkud by se dalo 
nakupovat čerstvé sezónní ovoce  
a zelenina a vytvořit jejich seznam. 
Zjistit ceny nabízeného zboží.

Zodpovědná osoba: Tomáš 

Spolupracuje: Romana, Jakub, Sára 

Finanční náročnost: 0,- Kč 

Dokdy: listopad - únor 

Splněno: 

Úkol 5. 
Vytvořit kalendář sezónního ovoce  
a zeleniny a vyvěsit ho ve škole a 
jídelně.

Zodpovědná osoba: Šárka

Spolupracuje: Lukáš, Tony, Radka 

Finanční náročnost: 3000,- Kč 

Dokdy: listopadu - březen 

Splněno:
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   Předem si stanovte, jak poznáte, že je úkol/cíl 
splněn a zaneste to do Plánu činností.

   Hodnoťte průběžně, to vám může pomoci včas 
zjistit, že se něco nedaří, jak jste si naplánovali,  
a reagovat na to. Hodnocení by mělo být součástí 
každé schůzky Ekotýmu. Hodnoťte svou činnost, 
spolupráci, komunikaci, jednotlivé kroky,  
jak se vám daří naplňovat cíl.

   Svoje hodnocení vizualizujte například pomocí 
obličejíků, palců nahoru/dolů, praporků či jiných 
piktogramů – přehledný systém hodnocení vám 
pomůže lépe orientovat se v tom,  
co se daří a naopak.

   Abyste dokázali zhodnotit úspěch vaší práce,  
je potřeba na závěr porovnat aktuální stav  
se stavem výchozím.

neZapoMeŇte: 
Součástí kroku Vyhodnocování je také vyhodnocení 
dotazníkového šetření v domácnostech,  
které je součástí Analýzy. 

Monitorování 
a vyhodnocování

4.

Bylo by krásné, kdyby všechno šlo tak, jak jsme si 

naplánovali. Přeneseme-li se ale ze světa fantazie zpět 

do reality, zjistíme, že se i při sebelépe naplánované 

činnosti zcela běžně objeví nečekaná překážka nebo 

nová výzva, kterou bude potřeba vyřešit či zdolat.  

S takovými situacemi je dobré počítat a již předem 

si stanovit kritéria, podle kterých budeme posuzovat, 

jak se nám daří plán plnit. A pokud něco nejde podle 

plánu, je potřeba umět si poradit.

Jak předejít zklamání z neúspěchu?
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kameny úrazu

Metoda pdca
Jedná se o metodu stálého koloběhu aktivit, které vedou  
k efektivnímu řešení. Cyklus je vhodný pro jakékoliv řešení problému 
nebo hledání nových cest při plánování. Čtyři základní kroky PDCA 
se mohou neustále opakovat. Jejich opakováním se roztáčí spirála 
postupného zlepšování.
 
Metoda se skládá ze 4 po sobě jdoucích kroků:

tip

p - plan 
(plánuJ) 
získávání informací  
a plánování  
jednotlivých  
činností. 

d - do 
(děleJ)
realizace  
naplánovaných  
úkolů.

c - cHeck 
(kontroluJ)
 sledování dosažených 
výsledků a jejich 
porovnání s plánem. 
Kontrola, zda jste  
na správné cestě  
ke stanovenému cíli.

a - act 
(JedneJ)
dojde-li k situaci,  
že se vám nedaří úkol 
nebo cíl naplnit, hledejte 
příčinu problému  
a upravte plán tak, 
abyste ji odstranili. 

plánuJ plánuJ plánuJ

Jed

neJ

kontrolu J děle
J

Jed

neJ

kontrolu J děle
J

kontrolu J děle
J

Hotovo!

1 ... n

Tak nazýváme věci, které nám vadí nebo překáží  
v cestě k úspěšnému splnění cíle. Je dobré naučit  
se tyto kameny pojmenovat a pokusit se je odstranit. 
Narazíte-li v průběhu projektu na kámen úrazu, 
zkuste jej překonat pomocí stejnojmenné  
aktivity str. 28 

27Monitorování a vYHodnocování / 7 kroků k Zodpovědné spotřebě potravin 



cíl: 
Žáci pojmenují problém a navrhnou řešení. 

čas: 30 - 45 minut

co Je potřeba: 
   několik papírových krabic, 

 lepicí papírky (post-it), psací potřeby

Zadání: 
Nejprve Ekotým nalaďte na dané téma.  
Při průběžném monitorování a vyhodnocování  
se nám zdá, že se nedaří plnit jeden z navrhovaných 
kroků. Co by mohlo být příčinou a jak to řešit?  
Do středu místnosti položte několik krabic (např. 
krabic od bot), které představují kameny úrazu - 
možné příčiny problému. Na každou krabice předem 
nalepte jeden papírek. Každý žák dostane něco  
na psaní. Požádejte žáky, aby vstali a procházeli  
se po místnosti z místa na místo a představovali si, 
že krabice jsou kameny úrazu. Vždy, když zakopnou 
o nepopsanou krabici, mají přemýšlet, o jaký kámen 
úrazu se jedná, co by mohlo být jeho příčinou,  
a jak ji popsat. Na krabici zapíší svůj nápad.  

Když žáky už nic víc nenapadá a všechny kameny 
jsou pojmenované, hra se opakuje s tím rozdílem,  
že nyní, když žáci zakopnou o krabici, přečtou si,  
o jaký kámen úrazu se jedná, a na lístek papíru  
napíší návrh, jak danou příčinu odstranit. Papírek 
hodí do krabice. Řešení se může sejít více.

Na závěr Ekotým společně krabice otvírá, čtou 
navrhovaná řešení, diskutují nad nimi a rozhodují 
se, která opatření jsou reálná, účinná a žádoucí. 
Společně dojdou ke shodě.

Upraveno podle: Podpora participácie žiakov  
v programe Zelená škola. Vydala Živica, 2012.

aktivita

kameny 
úrazu
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Globální rozměr 
spotřeby potravin  
ve výuce

5.

Žáci se v programu Ekoškola zabývají děním 

ve škole a blízkém okolí. Je však důležité,  

aby hledali souvisloti mezi místními  

a globálními tématy. K snídani pijeme čaj 

z Číny, k obědu máme rybu vylovenou 

z Atlantického oceánu a večer si dáme 

brambůrky smažené na palmovém oleji  

z Indonésie. Je zřejmé, že náš každodenní 

život ovlivňuje lidi, živočichy i stav životního 

prostředí na celé Zemi, a proto je důležité 

uvědomovat si globální propojení. O tom  

je globální rozvojové vzdělávání (GRV).

Globální rozvojové vzdělávání
   Napomáhá chápání vazeb mezi vlastním životem 

a životem lidí z jiných zemí.

   Ukazuje, jak environmentální, kulturní, politické 
a ekonomické jevy ovlivňují jednotlivce i fungování 
společnosti.

   Umožňuje rozvíjet postoje a hodnoty na základě 
kritického zhodnocení velkého množství informací  
z různých úhlů pohledů.

GRV otevírá oči, rozvíjí kritické a kreativní myšlení, 
komunikační dovednosti. Vede žáky k řešení 
konfliktů a učí je spolupráci. Využívá tvořivé  
a zážitkové metody. Žáci jsou motivováni,  
aby se globálními výzvami aktivně zabývali.
Cíle, témata a principy globálního rozvojového 
vzdělávání reflektují průřezová témata, která 

jsou součástí rámcových vzdělávacích programů 
(Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Výchova demokratického občana, 
Multikulturní výchova, Environmentální výchova  
a Mediální výchova.)

GRV se tématy a využívanými metodami částečně 
překrývá s interkulturním vzděláváním, výchovou 
k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími 
oblastmi vzdělávání.

Environmentální výchova a globální rozvojové 
vzdělávání mají mnoho průniků. Můžeme se  
v rámci jedné vyučovací hodiny věnovat vlivu 
monokulturních plantáží banánovníku na životní 
prostředí a zároveň mluvit o porušování práv lidí, 
kteří na nich pracují.
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Existují základní témata, která dávají běžně 
vyučovaným předmětům globální rozměr. 
Jsou to:

   Udržitelný rozvoj a životní prostředí,
   Spotřeba a výroba,
   Jídlo a zemědělství,
   Přírodní zdroje,
   Chudoba,
   Globální ekonomika a mezinárodní obchod,

   Migrace,
   Mír a konflikt,
   Politická moc, demokracie a lidská práva,
   Rozmanitost a mezikulturní vztahy,
   Zdraví a blahobyt.

Převzato z: Človek v ohrození, o.z.. Učíme (sa)  
v globálnych súvislostiach. 2015.

cíl aktivitY: 
Žáci si uvědomí, že ve světě, který má omezené 
zdroje, není vítězů ani poražených, protože  
v konečném důsledku se nepočítá to, co jsme  
získali pro sebe, ale to, co zůstalo do budoucnosti. 
  

čas: 45 minut

co Je potřeba: 
   20 ryb nebo objektů (lentilky, kamínky, papírky  

 apod.), které budou symbolizovat ryby.

   Látka symbolizující jezero. V případě, že máte  
 velkou skupinu žáků, můžete vytvořit více   
 jezer, přičemž v každém z nich bude 20 ryb.

   3 udice.

   Tabule.

počet lidí: 
3 – 30 (podle počtu žáků probíhá hra buď mezi 
jednotlivci nebo skupinami).

Zadání: 
   Pokuste se poutavě nalákat žáky na lovení ryb. 

Dejte doprostřed třídy látku – jezero a do něj  
vložte 20 ryb. Abyste žáky zaujali, použijte  
co nejpřitažlivější kulisy. 

   Rozdělte žáky do 3 skupin, jejich úkolem bude 
vymyslet si název. Názvy skupin napište na tabuli.

   Řekněte žákům: Jste rybáři a žijete na břehu 
jezera. Vaším živobytím je jezero a lov ryb, které 
v něm žijí. Z rybolovu živíte svoji rodinu, platíte 
dětem školu, kupujete všechno, co v každodenním 
životě potřebujete. V jezeře žije na začátku 20 ryb 
a jak vidíte, jsou tu i další rybáři, kteří se živí jako vy. 
Vaším úkolem je mít na konci hry co nejvíce ryb. 
Hra má 10 kol, kdy 1 kolo představuje 1 den. Každý 
den můžete ulovit 0, 1, 2 nebo 3 ryby, podle svého 
uvážení. Jakmile se všechny skupiny rozhodnou, 
kolik ryb uloví, nastane noc. Během noci se ryby 
rozmnoží a přibude 25 procent ryb z počtu ryb, 
které v jezeře zůstaly (počet, který není dělitelný 
4, zaokrouhlete). Počet ryb v jezeře nesmí nikdy 
překročit 20 kusů, to je limit jezera. 

   Na tabuli zaznamenávejte úlovky jednotlivých 
skupin v každém kole (1 kolo = 1 den).

   Žáci budou pravděpodobně v průběhu hry 
vyzvídat další informace. Je důležité, abyste se 
drželi původní formulace zadání: „Cílem je mít 
na konci hry co nejvíce ryb,“ a nastolili atmosféru 
klasické soutěživé hry. Zapisujte úlovky jednotlivých 
skupin a mezi koly doplňujte rozmnožené ryby.

Hra na 
rybáře

Podívejte se na základní principy zařazení GRV  
do výuky v následující aktivitě. Představuje ideální 
spojení mezi environmentálním výchovou  

a globálním rozvojovým vzděláváním. Lze ji 
jednoduše přizpůsobit i žákům 1. stupně ZŠ.
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   Pravděpodobně se stane, že ryby z jezera budou 
vylovené již před 10. dnem. Zdůrazněte žákům, že 
jsou rybáři a v jezeře nezůstala ani jedna ryba a tedy, 
že jejich živobytí zmizelo a už nemají z čeho žít.

roZbor: 
U tohoto typu her je důležitý dostatek času 
věnovaný jejich rozboru. Vyčleňte si na to přibližně 
stejnou dobu jako na hru samotnou. Pokládejte 
otázky, dejte žákům prostor k diskusi a vyjádření 
vlastního názoru. Buďte průvodcem, nehodnoťte,  
jen poukazujte na zajímavé situace, které v průběhu 
hry nastaly. Někdy žáci potřebují na „zpracování“ 
hry opravdu hodně času. I kdyby ve třídě nastalo 
ticho, je to v pořádku.

   Podařilo se vám dostat se na konec 10. dne bez 
toho, aniž byste vylovili všechny ryby? Pokud ne, 
jeden nebo více rybářů ulovili víc, než přírodní zdroje 
dovolovaly. Pokud jste skončili dřív, znamená to,  
že se příroda nedokázala obnovovat tak rychle,  
aby dokázala naplnit vaše požadavky.

   Jak se cítíte teď na konci hry? Jste spokojení 
s výsledky?

   Jak jste pochopili zadání? Máte jako skupina 
ulovit do konce hry co nejvíce ryb? Má co nejvíce ryb 
zůstat v jezeře? Nebo máte mít dostatek ulovených 
ryb a zároveň jich zůstane v jezeře tolik, abyste 
mohli dál lovit?

   Jak přemýšleli ti, co lovili nejvíc ryb? 
Co je k tomu vedlo?

   Co vás vedlo k tomu, že jste lovili 
postupně méně ryb?

   Jak jste pracovali ve skupině? Kdo rozhodoval, 
kolik ryb vylovíte? 

   Jak jste se cítili, když vaši soupeři lovili víc ryb?

   Jak ovlivňoval počet ryb vylovených soupeři 
počet ryb, které jste lovili vy?

   Kdybyste hru hráli ještě jednou, jakou strategii 
byste zvolili? Jak byste dosáhli toho, abyste vydrželi 
co nejdéle?

Tato hra nemá vítěze ani poražené, buď vyhrajete 
všichni anebo jste všichni prohráli.

neZapoMeŇte: 
Důležité je, aby žáci v aktivitě našli paralely 
k jejich běžnému životu a hra nezůstala jen  
abstrakcí. Ptejte se jich.

   Jaký vás napadá příklad z reálného života?

   Víte o nějakých přírodních zdrojích, které ubývají, 
anebo už jsou vyčerpané? Kdo na to nejvíce doplácí 
a jak nás to ovlivňuje?

   Jak naše každodenní rozhodování ovlivňuje 
názor a chování ostatních?

„Hra na rybáře“ je příkladem propojení 
environmentální a etické výchovy s globálním 
rozvojovým vzděláváním. Žáci zjistí, že když se zisk 
a osobní prospěch stanou nejvyšší hodnotou, ryby  
v jezeře vyhynou. To zničí biotop jezera a ovlivní 
život lidí, kteří ztratí živobytí. Na základě tohoto 
zážitku se otevírá prostor pro formulování hodnot 
(např. udržitelnost, spravedlivost, důstojnost)  
a postojů (např. respekt, empatie, zodpovědnost, 
solidarita). U žáků je posilován pocit vlastní 
zodpovědnosti za dění ve světě, což je motivuje  
k větší míře angažovanosti a osobního zapojení. 

tip
Více inspirace,  
jak zpracovat téma 
Zodpovědné spotřeby 
potravin v globálních 
souvislostech najdete 

na webu projektu.

  Muškaři   Žraloci    Flotila

1. den 

2. den 

3. den 

4. den 

5. den 

6. den 

7. den 

8. den 

9. den 

10. den 

31ev ve vÝuce / 7 kroků k Zodpovědné spotřebě potravin 



S trochou nadsázky by se dalo říct, že kdo o sobě nedává 

vědět, jako by nebyl. Pokud potřebujete získat podporu  

pro svoje plány, musíte o nich dát vědět okolí. Informovat 

byste měli v celém průběhu realizace projektu. 

Pokuste se udržet ostatní ve střehu, aby věděli, že se stále 

děje něco, do čeho se mohou zapojit. Podařilo se vám 

dosáhnout vytyčeného cíle? Pak dejte vědět všem, kteří  

vám pomohli nebo třeba jen přihlíželi, že se záměr povedl.  

Nezapomeňte informovat ostatní, proč jste se rozhodli 

tématem Zodpovědné spotřeby potravin zabývat a zkuste  

je nalákat k zodpovědnějšímu přístupu při volbě potravin.

informování  
a spolupráce

6.

Motivační  
linka pro MŠ

Zadání: 
Na začátku schůzky předejte poutavou formou 
dětem vzkaz od pana Křečka. Jeho cílem je děti 
motivovat k informování o práci na projektu nejen 
uvnitř školky, ale i mimo ni. Po přečtení vzkazu 
vyzvěte děti, aby navrhovaly, jakými způsoby  
je možné informovat o dění v projektu, o jídle  
a jeho vlivech na zdraví i svět okolo nás. Některé 
prostředky již využívají – nástěnka, výstava 
obrázků,…jiné by mohly ještě vytvořit.

Společně s dětmi se domluvte, jakou Akci pro 
veřejnost uspořádáte a zahrňte přípravu na ni 
do vašeho Plánu činností. Můžete realizovat 
vlastní nápad nebo si vybrat některou z možností 
nabízených v odstavci Malý nápadník Akcí pro 
veřejnost str. 39. V rámci Akce pro veřejnost  
by mohlo proběhnout slavnostní představení  
školky paní Křečkové s rodinkou.

co Je potřeba Mít připraveno:
   Vytištěný vzkaz elektronická 

 příloha č. 15  Třetí vzkaz
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Ahóóój děti,
musím vám povědět, co mě trápí. Včera cestou domů jsem hodně přemýšlel. Mnohé jsme  
spolu dokázali a zjistili. Zajímáme se o jídlo, zkoušíme zjistit, co je dobré pro nás i pro okolí, 
a pokoušíme se to alespoň malinko změnit. Ale jak to říci ostatním? Nebylo by dobré, aby o tom 
dozvědělo co nejvíce lidí okolo? Všichni přece musíme jíst a měli bychom se o to, co jíme, starat. 
Například mému bratrancovi Lojzíkovi je úplně jedno, co jí a odkud se jídlo bere, jestli je zdravé  
nebo ne, hlavně, že mu chutná. A myslím, že není jediný. 
Možná bychom takovým strávníkům mohli pomoci. Jak? Budeme jim vyprávět o tom, co se  
v průběhu projektu dozvídáme, jak se sami snažíme o malé změny ve školce i doma. Můžeme zkusit 
uspořádat pro lidi kolem akci, kde jim jídlo a jeho dopady více přiblížíme. Možná se pak začnou 
zajímat o to, co jedí, odkud se jídlo bere a jaký má vliv na naše tělo i na naše okolí. Třeba bychom  
si pak mohli i navzájem pomoci.
Zkusme společně vymyslet, jak dáme světu a paní Křečkové o našem projektu vědět.   

třetí vZkaZ

Motivační  
linka pro ZŠ

Zadání: 
Před schůzkou umístěte do schránky poslední  
dopis a na začátku schůzky dejte žákům komiks.  
Po přečtení dopisu vyzvěte žáky, aby navrhovali, 
jakými způsoby je možné ve škole i mimo 
ni informovat o dění v projektu a o tématu 
Zodpovědné spotřeby potravin. Rozdělte se,  
kdo bude za jakou formu informování zodpovědný,  
a podle toho obdrží pracovní list k danému nástroji.

Společně s žáky se domluvte, jakou Akci pro 
veřejnost uspořádáte a zahrňte přípravu na ni 
do vašeho Plánu činností. Můžete realizovat 
vlastní nápad nebo si vybrat některou z možností 
nabízených v odstavci Malý nápadník Akcí  
pro veřejnost str. 39.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Vytištěný komiks elektronická  

 příloha č. 16 Chcete něco vědět?

   Vytištěný dopis  elektronická 
 příloha č. 17 Chcete něco vědět?

   Pracovní listy k informačním 
 nástrojům elektronická příloha č. 18 - 21
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dopis „cHcete něco vědět?“

Milý Ekotýme,
chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jsem mohl nahlédnout do vašeho světa a zjistit, jak to 
bude vypadat s jídlem a obstaráváním si potravy za více než sto let. Ne ze všeho jsem zrovna 
moudrý a něco je mimo mé chápání. Jak je taková obrovská změna možná? Mnohokrát jsem se 
trápil otázkou, jestli bych mohl něco změnit, kdybych o tom, co vidím v zrcadle, někomu řekl. 
Dokonce jsem se o to i pokusil, ale nikdo mi nevěřil.

Vy byste o své práci a o tom, co zjišťujete, poznáváte a objevujete, měli dávat vědět. Nenechávejte 
si svá zjištění pro sebe, inspirujte ostatní ve škole i mimo ni. Máte za sebou kus skvělé práce, 
která lidi určitě nadchne a přesvědčí, že i oni mohou ve svém jídelníčku udělat alespoň malý krok 
k lepšímu, zajímat se o to, co jedí, jak se jídlo dostalo na jejich talíř a jaký má vliv na ně i okolí.

Motivační linka  
pro sŠ 

Zadání: 
Řekněte žákům, že úspěšnost filmu závisí i na  
jeho dobré propagaci. Každý správný producent  
se snaží, aby se o vznikajícím filmu vědělo již  
v procesu tvorby, a využívá k tomu různé nástroje.  

Vyzvěte žáky, aby navrhovali, jakými způsoby  
je možné ve škole i mimo ni informovat o dění  
v projektu a o tématu Zodpovědné spotřeby 
potravin. Rozdělte se, kdo bude za jakou formu 
informování zodpovědný, a podle toho obdrží 
pracovní list k danému nástroji.

Společně s žáky se domluvte, jakou Akci pro 
veřejnost uspořádáte a zahrňte přípravu na ni do 
Plánu činností. Můžete realizovat vlastní nápad nebo 
si vybrat některou z možností nabízených v odstavci 
Malý nápadník Akcí pro veřejnost str. 39.

Máte již film natočený, sestříhaný, ozvučený a jste 
připraveni pustit jej do světa? Pak nadešel čas dát  
o něm vědět. Spojte jeho promítaní s předáním 
dalších informací o projektu a tématu Zodpovědné 
spotřeby potravin, o vašem pátrání a změnách, 
kterých jste dosáhli. Film můžete sdílet na sociálních 
sítích, na webu školy a projektu. Můžete ho také 
využít v rámci plánované Akce pro veřejnost, jako 
lákadlo, na úvod či v průběhu akce samotné (např.  
v rámci akce Regionální kavárna může být promítání 
filmu s následnou debatou s odborníky). 

co Je potřeba Mít připraveno:
   Pracovní listy k informčním nástrojům   

 elektronická příloha č. 18 - 21
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Jak o sobě dát vědět

nástěnka
můžete využít vaši stávající nástěnku Ekoškoly nebo 
pro téma Zodpovědné spotřeby potravin vytvořit 
nástěnku novou. Pracovní list Jak vytvořit poutavou 
nástěnku? elektronická příloha č. 18.

článek
do novin, školního časopisu apod. Pracovní list  
Jak napsat poutavý článek? elektronická  
příloha č. 19. 

Web
psaní článků na web se řídí specifickými pravidly 
a vyžaduje zkušenost. Je  dobré si psaní takového 
článku vyzkoušet a seznámit se s procesem jeho 
vzniku. Pracovní list Jak napsat článek na web? 
elektronická příloha č. 20.

preZentace
krátké, jednoduché, čitelné a hlavně zábavné  
a záživné představení, kde hlavní roli hraje 
prezentující a slidy jej vizuálně doprovází. Můžete 
ji využít při představení projektu na konferenci, 
setkáních škol či Akci pro veřejnost. Pracovní list  
Jak vytvořit prezentaci? elektronická příloha č. 21. 

akce pro veřeJnost
poutavá akce, na které seznámíte účastníky  
s tématem Zodpovědné spotřeby potravin  
v souvislosti s vaší prací. Podrobnější informaci  
k přípravě Akce pro veřejnost najdete v kapitole  
Jak plánovat Akci pro veřejnost str. 37.

Ke každému nástroji najdete v elektronické příloze 
pracovní list pro žáky, který obsahuje pravidla 
správné tvorby.
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spolupráce

Proč je spolupráce důležitá? Pomůže nám 
dosáhnout věcí, které bychom sami nezvládli,  
nebo by nás to stálo mnohem větší úsilí. Možnost 
zapojit se do vašich aktivit nabídněte všem,  
ale také lze vytipovat lidi (zastupitele, odborníky, 
sponzory, …), které oslovíte přímo. Ať už nabízíte 
spolupráci komukoli, je vždy dobré přijít s konkrétní 
představou, s čím chcete pomoci. Když člověk ví,  
co se po něm žádá, je pro něj jednodušší se 
rozhodnout, a tím spíše se zapojí.

Forma spolupráce je i to, že vám spolužáci ve škole 
vyplní dotazník nebo dají návrhy na zlepšení. Pokud 
něco takového ve škole uskutečníte, nezapomeňte 
poděkovat a dát jim vědět, co se s jejich názory 
stalo. Můžete k tomu využít následující tabulku:

spolupráce se ŠkolaMi
Rádi byste sdíleli své zkušenosti s někým,  
kdo pracuje na podobném tématu? Lámete si hlavu 
nad řešením nějakého problému? Nebo byste rádi 
zapojili do přípravy vaší Akce pro veřejnost ještě 
více zainteresovaných osob? Co spolupráce s další 

školou? Vybrat si můžete nějakou z okolí nebo  
i zahraniční. Seznam škol, které se již problematikou 
Zodpovědné spotřeby potravin zabývají, najdete  
na stránkách projektu Menu pro změnu. 

Návrh tabulky je převzat z webu Smart school council

vy navrhujete
(Do tohoto sloupečku zapisují žáci 
školy návrhy, co by se mělo v rámci 

projektu změnit nebo udělat). 

Chtěli bychom 
v bufetu sušenky 
bez palmového 

oleje.

My jsme udělali
(V tomto sloupečku Ekotým 

vysvětluje, co už pro to udělal).  

Vysvětlili jsme paní z bufetu, 
proč nejsou dobré sušenky  

s palmovým olejem. Nakupuje 
teď sušenky bez něj.
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Žáci ze ZŠ plesná informují o palmovém oleji

Z výsledků dotazníkového šetření v domácnostech 
žáků vzešla potřeba seznámit žáky a spoluobčany  
s problematikou průmyslově zpracovaných potravin 
a palmového oleje. Aby si zajistil podporu ostatních 
učitelů, domluvil si Ekotým možnost prezentovat 
téma na jejich poradě. Vystoupení zafungovalo  

a učitelé se rozhodli informovat o problému ve svých 
třídách. Žáci také vytvořili nástěnku, kde vystavují 
obaly od potravin obsahujících palmový olej.  
Ekotým se domluvil v místním informačním centru  
a uspořádal přednášku pro obyvatele Plesné. 

Jak plánovat akci pro veřejnost

Akce pro veřejnost vám pomůže vaše snažení 
zviditelnit a propagovat. Možná se díky ní podaří 
najít nové spolupracovníky a zlepšit povědomí 
veřejnosti o dané problematice. Nejprve se 
dohodněte, jaký typ akce uspořádáte – měla by být 
vyvrcholením vašeho celoročního snažení, vycházet 
z Plánu činností a souviset s problematikou,  
kterou řešíte. Akce je příležitost ukázat  
veřejnosti také globální rozměr spotřeby potravin.
Do plánování akce zapojte celý Ekotým, můžete 
přizvat i další zájemce. Bude to vyžadovat dostatek 

času na přípravu i samotnou realizaci. Počítejte  
s akcí již na začátku projektu, hned po cílech  
a úkolech, a zařaďte ji do Plánu činností.
Položte žákům otázku: Jakou akci byste rádi 
udělali? Zapisujte všechny nápady, které  
v brainstormingu padnou. Diskutujte, které  
z navržených akcí nejvíce souvisí s cílem, který  
jste si vytyčili v Plánu činností a co jste schopní 
realizovat. Pomocí bodování vyberte akci,  
kterou následně naplánujete.

ZŠ a MŠ Plesná
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neZapoMeŇte: 
Než začnete plánovat, napište např. na tabuli cíle 
vašeho Plánu činností, abyste je měli na očích. 

co vŠecHno cHcete 
v ráMci akce udělat?
Můžete vyjít z brainstormingu a následné dohody,  
co všechno uděláte. 

Rozdělte žáky do skupin. Skupinky vymýšlí, co chtějí 
sdělit a jaké aktivity by k tomu byly vhodné (např. 
chtějí, aby lidi věděli, kdy co dozrává – k tomu  
by se hodily letáky s kalendářem sezónního ovoce  
a zeleniny na jedné straně a receptem z těchto 
surovin na druhé straně – ty budou se rozdávat  
+ žáci by mohli obsluhovat stanoviště, kde budou 
návštěvníci přiřazovat ovoce a zeleninu k měsíci,  
kdy dozrává. Chtějí ukázat, že jídla z těchto 
potravin jsou chutná – připraví ochutnávku jídel  
ze sezónních surovin. Chtějí ukázat, že v okolí jsou 
farmy, které prodávají kvalitní sezónní zeleninu 
– pozvou farmáře z okolí a uspořádají trh, udělají 
mapku farem v okolí s informací o tom,  
co se tam dá sehnat…).
 
Skupinky navzájem představí své aktivity  
a zapisují je na jeden papír. Následně se pokusí 
společně sestavit z navržených aktivit program  
akce. Případně se dohodnou, které aktivity  
nebudou moci realizovat.

koHo na akci 
poZvete? 
Rozmyslete si, koho chcete pozvat, komu chcete 
ukázat, co jste dokázali a koho chcete inspirovat. 
Myslete na to, že je potřeba zvát lidi s větším 
předstihem, aby neměli kalendáře zaplněné  
jinými aktivitami.

kdY a kde akce
proběHne? 
Naplánujte si vhodné datum a čas pro realizaci  
akce.  Využijte k tomu významných dnů týkajících  
se životního prostředí (Den Země, Den ŽP) nebo 
jídla, případně využijte nějakého významného dne 
pro vaši školu nebo obec. Datum i čas byste měli 
zvolit s ohledem na časové možnosti těch,  
které chcete pozvat.

kolik času akce 
a příprava Zabere? 
Vytvořte si časový harmonogram celé akce i příprav:

   jak dlouhá bude akce pro veřejnost 

   jak časově náročné jsou plánované aktivity

   kolik času zabere příprava aktivit  
 a jak na sebe aktivity navazují

co budete 
potřebovat? 
Sepíšte si, co bude potřeba zajistit (např. stánky, 
zamluvit prostor před školou, papíry na výrobu 
letáků, tisk…). 

kolik bude 
akce stát peněZ? 
Zkuste odhadnout, kolik budete potřebovat peněz  
a zjistěte, zda je možné akci zajistit z vlastních zdrojů 
nebo budete muset shánět sponzory.

ZŠ a MŠ plesnákdo bude Za co 
ZodpovědnÝ? 
Rozdělte si role a zodpovědnosti za přípravu  
i pro samotnou realizaci akce. Promyslete,  
kdo bude zodpovědný za tvorbu dané aktivity  
a kdo další do ní bude zapojen. 

Jak ZJistíte,  
Že se přípravY daří? 
Naplánujte si společné schůzky, kde budete 
informovat o průběhu prací. Stanovte si termíny, 
dokdy má být co připravené a průběžně přípravu 
akce kontrolujte, abyste včas odhalili, že něco  
nejde podle plánu a mohli to napravit.
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reGionální kavárna
Proměňte svou školu na jeden den v útulnou a všem 
otevřenou kavárnu. Může se konat v prostorách 
školy nebo na zahradě. V této kavárně nabízejte 
nápoje a lahodné pokrmy vyrobené z místních, 
regionálních surovin. Hostům kavárny se dostane 
nejen chutných lahůdek, ale také spousty zajímavých 
informací od zkušené obsluhy v podobě žáků. 

farMářskÝ trH
Pozvěte do školy místní farmáře a producenty 
potravin a uspořádejte společně zajímavý farmářský 
trh zpestřený stánky, kde se lidé dozvědí také 
potřebné informace o místních produktech  
a proč dává smysl nakupovat u místních farmářů. 
Mapa místních farem a producentů potravin pro 
návštěvníky, by mohla být vhodným doplňkem akce.

naučná steZka
Vytvořte poutavou naučnou stezku potravin.  
Můžete ji pojmout různě, například jako cestu  
od semínka až po finální potravinu nebo jako cestu 
za zodpovědnou potravinou. Akce pro veřejnost 
by pak mohla být spojena s otevřením vytvořené 
naučné stezky.

ZaloŽení seMínkové bankY
Vytvořte semínkovou banku, místo, kde  
můžete ukládat různá semínka rozličných druhů  
a odrůd kulturních rostlin. Můžete spolupracovat  
s již existujícími organizacemi nebo vytvořit novou 
platformu s pomocí místní komunity, škol,  
či farmářů. Naplánujte setkání, kde představíte 
všechny své aktivity široké veřejnosti. Spojte setkání 
s výměnou semínek a prezentujte ji jako příspěvek  
k zachování druhové rozmanitosti kulturních plodin 
ve světě, který může učinit každý z nás.

propaGace koMunitou  
podporovanéHo ZeMědělství 
Naplánujte událost, kde představíte principy 
komunitou podporovaného zemědělství a možnosti 
zapojení se do tohoto systému. Událost můžete 
propojit s vařením z plodin získaných od místních 
farmářů. 

ZaHradní slavnost 
Uspořádejte veřejnou ochutnávku plodů  
z vaší školní zahrady, představte práci na  
projektu i krásu zahradničení. Informujte veřejnost 
o místních plodinách a potřebě zachovat druhovou 
rozmanitost. Připravte pro ně i pár receptů  
pro inspiraci.

kurZ vaření 
Zorganizujte na vaší škole kurz vaření pro  
veřejnost. Můžete jej spojit s veřejnou ochutnávkou. 
Kurz doplňte diskuzí o původu potravin a jeho 
dopadech na životní prostředí a o představení 
projektu a tématu Zodpovědné spotřeby potravin.

fairtradová snídaně
Spojte Akci pro veřejnost s oslavou Dne  
pro fairtrade, který u nás každoročně, druhou 
květnovou sobotu, pořádá organizace NaZemi. 
Uspořádejte pro své spoluobčany férovou  
snídani obohacenou informacemi k tématu.

Malý nápadník akcí pro veřejnost

39inforMování a spolupráce / 7 kroků k Zodpovědné spotřebě potravin 



ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh - Férová snídaně

Gymnázium Šumperk - Regionální kavárnička

ZŠ Vrané nad Vltavou - Kurz vaření

akce pro veřejnost na pilotních školách
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Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 - Férová čokoláda

ZŠ Vrané nad Vltavou - Kurz vaření

MŠ Markušova, Praha 4 - Zachraň jídlo
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ZŠ a MŠ Plesná - Vaříme s babičkami

ZŠ a MŠ Lobodice - Maminko, babičko, zvu Tě

ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3 - Bezmasé pondělky
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tip
Pro další inspiraci navštivte Příklady dobré 
praxe na stránkách programu Ekoškola 
a na webu projektu.

ZŠ Přerov, Trávník - Žákovská environmentální konference

ZŠ Dubá - Vaříme a nic nám nezbyde
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Kodex zodpovědného strávníka je žáky 

vytvořený soubor pravidel, který se budou 

snažit v tématu Zodpovědné spotřeby 

potravin dodržovat a být tak příkladem  

a inspirací pro ostatní. Ideální stav je,  

když se na jeho tvorbě nepodílí pouze žáci  

z Ekotýmu, ale co nejvíce žáků školy. Tím 

se s pravidly ztotožní více lidí. Pravidla by 

měla být umístěna na viditelném místě ve 

škole, aby je žáci měli na očích. Vhodným 

místem se může stát nástěnka Ekoškoly, 

nástěnka u jídelny či bufetu.

ekokodex – kodex 
zodpovědného 
strávníka

7.

Jak vytvořit kodex 
zodpovědného 
strávníka?

Zadání: 
Podle počtu dětí pracuje buď celý Ekotým (třída) 
pohromadě nebo se rozdělí do menších skupin. 
Každá skupina obdrží papír a několik barevných 
tužek.

Na papír žáci nakreslí, jak si představují, že vypadá 
zodpovědný strávník. Kolem něj napíší vše,  
co je napadne, že zodpovědný strávník dělá,  
na co dbá, co jí, jak se chová…

Připomeňte nebo vypište žákům oblasti, kterých 
se zodpovědná spotřeba týká (Lokální a sezónní 
potraviny, Agrobiodiverzita, Plýtvání potravinami, 
Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej, 
Spotřeba masa a Způsoby hospodaření – bio, 
fairtrade apod.). Veďte žáky k tomu, aby navrhovali 
pravidla pro všechny oblasti. Ve výsledném Kodexu 
by mělo být ke každé oblasti alespoň jedno pravidlo.
Pokud pracujete ve skupinkách, proberte pak 

44 ekokodex / 7 kroků k Zodpovědné spotřebě potravin 



Aby se na tvorbě pravidel podílelo co nejvíce lidí, proveďte  
aktivitu v jednotlivých třídách. O to by se mohli postarat zástupci  
tříd v Ekotýmu. Každá třída má za úkol vytvořit jeden společný  
návrh zodpovědné strávníka. Zástupci z Ekotýmu přinesou návrhy  
na schůzku Ekotýmu a společně vyberou nejčastěji zastoupená 
pravidla. Do výběru by zahrnuli svůj už vytvořený návrh. Následně  
by vytvořili Kodex zodpovědného strávníka pro celou školu.

Tuto aktivitu můžete využít při Akci pro veřejnost, kde by návštěvníci 
mohli k předkreslené postavičce dopisovat vlastní návrhy na zásady 
zodpovědného strávníka. 

tip

všechny návrhy společně. Za Ekotým/třídu 
nakreslete jednoho zodpovědného strávníka  
a vyberte ze všech návrhů ty, které vám přijdou  
v tématu Zodpovědné spotřeby potravin 
nejdůležitější a je reálné je dodržovat. Následně 
je přeformulujte a vytvořte Kodex zodpovědného 
strávníka. Formulace by měly být pozitivní,  
poutavé a nápadité.

co Je potřeba Mít připraveno: 
   Velký papír, barevné pastelky 

 pro každou skupinu/třídu.

ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3
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děkuJeMe naŠiM pilotníM ŠkoláM, 
které náM s Metodikou poMáHalY  
a testovalY Ji ve ŠkolníM roce 2015/2016.

ZŠ Dubá 
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 
ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3 
ZŠ a MŠ Lobodice 
MŠ Markušova, Praha 4 
ZŠ a MŠ Plesná 

ZŠ Přerov, Trávník 
Gymnázium Šumperk 
ZŠ Vrané nad Vltavou 
ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 
MŠ Špálova, Ostrava
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definice Zodpovědné spotřebY potravin 
vYtvořená v ráMci MeZinárodníHo 
proJektu We eat responsiblY!

„Zodpovědná spotřeba potravin znamená 
rozhodovat se vědomě a poznávat nejen 
propojenost mezi našimi potravinami  
a životním prostředí, ale i politické, sociální, 
kulturní a ekonomické souvislosti našich 
rozhodnutí. ta by měla vést ke zvýšení 
kvality života nás samotných i všech 
obyvatel planety Země.“

Metodika vznikla v rámci projektu DCI-NSAED/2014/339-207 „Eat Responsibly! 
An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“ za finanční 
podpory Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a České 
rozvojové agentury. Hlavním koordinátorem projektu je Glopolis, o.p.s.




