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SPOTŘEBĚ POTRAVIN

PŘÍLOHY K METODICKÉ PŘÍRUČCE PRO UČITELE

Milé učitelky, milí učitelé,
v tomto materiálu najdete přílohy k metodice
7 kroků k Zodpovědné spotřebě potravin,
připravené tak, abyste je mohli dále tisknout
případně kopírovat a mohli je tak využít
při práci s tématem Zodpovědné spotřeby
potravin. Pro lepší orientaci jsme i v tomto
materiálu, konkrétně v obsahu, použili
následující ikonky:

Text určený
pro MŠ

Text určený
pro ZŠ

Text určený
pro SŠ

Doufáme, že se vám bude s tímto
materiálem dobře pracovat.
Tým programu Ekoškola

Seznam příloh
PŘÍLOHA Č. 1

PRVNÍ VZKAZ

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 2

PLAKÁT KŘEČKOVIC

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 3

KOMIKS NEZNÁMÍ V ZRCADLE

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 4

DOPIS NEZNÁMÍ V ZRCADLE

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 5

POPIS ROLÍ

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 6

PLAKÁT EKOTÝM V KUCHYNI

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 7

VIZITKY

Ekotým

PŘÍLOHA Č. 8

DRUHÝ VZKAZ

Analýza

PŘÍLOHA Č. 9

KOMIKS MNOHO OTAZNÍKŮ

Analýza

PŘÍLOHA Č. 10

DOPIS MNOHO OTAZNÍKŮ

Analýza

PŘÍLOHA Č. 11

PLÁN ČINNOSTÍ PANA KŘEČKA

Plán činností

PŘÍLOHA Č. 12

KOMIKS DOBRÝ PLÁN

Plán činností

PŘÍLOHA Č. 13

DOPIS DOBRÝ PLÁN

Plán činností

PŘÍLOHA Č. 14

DÍLNA BUDOUCNOSTI

Plán činností

PŘÍLOHA Č. 15

TŘETÍ VZKAZ

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 16

KOMIKS CHCETE NĚCO VĚDĚT?

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 17

DOPIS CHCETE NĚCO VĚDĚT?

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 18

NÁSTĚNKA

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 19

ČLÁNEK

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 20

WEB

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 21

PREZENTACE

Informování a spolupráce

PŘÍLOHA Č. 1
PRVNÍ VZKAZ

7 KROKŮ K ZODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ POTRAVIN

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
k snědku 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 v 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?

* učitel doplní jméno školky
** ukažte dětem ilustraci křeččí rodinky (příloha č. 2 Křečkovic).
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PŘÍLOHA Č. 2

Křečkovic

Tak to je on, náš křeččí tým. A jaký je ten Váš?
Jaká je vaše role v týmu? V čem jste dobří?

FÍDO
Starám se o zábavu,
mám plno nápadů,
do všeho se hrnu.

ALEX
Nemám rád hádky,
snažím se všechny
vyslechnout a pak
navrhnu vhodné řešení

ELA
Jasně vím, co je
proveditelné a co už ne,
nevrhám se do žádných
riskantních her a vždycky
pečlivě zvážím pro a proti
každé akce…

KŘEČEK
KŘEČKOVÁ
Jsem hlavní organizátor,
rozděluji úkoly, starám
se o dodržování termínů…

Starám se o bezpečí
rodiny, zajišťuji vhodné
podmínky pro fungování
křeččího týmu, hledám
nové možnosti…

RÓZA
Potřebuji mít všechno
naplánováno, plním úkoly,
dodržuji stanovený čas…

PŘÍLOHA Č. 3
KOMIKS

7 KROKŮ K ZODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ POTRAVIN

Neznámí v zrcadle
A
1885, NA STAT KU SEDLÁK

DO JAKÉ DOBY BYCH
SE PODÍVAL? ZKUSÍM NECO
V BUDOUCNOSTI, PRÍŠTÍ
STOLETÍ. JSEM ZVEDAVÝ,
CO SE STANE S MÝM
STATKEM.

TAK SE NA TO PODÍVÁME, JESTLI
TO KOUZELNÉ ZRCADLO MÉHO DEDY
FUNGUJE, NEBO JE TO JEN BÁCHORKA.
CO TO JE? KAM SE PODELO VŠECHNO KOLEM?
KDE SE TAM TA DECKA VZALA A CO TO PROVÁDÍ?

NEZNÁMÍ V ZRCADLE,
PÍŠI VÁM TENTO DOPIS,
PROTOZE MUSÍM ZJISTIT,
CO SE STALO.
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DOPIS NEZNÁMÍ V ZRCADLE

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 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.

* Učitel doplní jméno sedláka

WWW.MENUPROZMENU.CZ

PŘÍLOHA Č. 5
7 KROKŮ K ZODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ POTRAVIN

POPISY ROLÍ

ŠÉFKUCHAŘ
vedoucí osoba týmu – rád
organizuje, rád pracuje
s lidmi, dokáže řešit
více věcí najednou, má
přirozenou autoritu (ostatní
ho „berou“), je otevřený,
nezavrhuje nové myšlenky
a nápady, dokáže uřídit
schůzku a diskuzi…

ZÁSOBOVAČ
vyhledávač informací –
zvídavý, komunikativní,
rychle reaguje, vyhledává
kontakty, zdroje, dokáže
pracovat s informacemi,
třídit je, vybrat to podstatné
pro sdělení…

KUCHAŘ
tmelič týmu – společenský,
pozitivně naladěný,
přátelský, vnímavý
k potřebám ostatních,
nápaditý, umí naslouchat…

experimentátor – chrlič
nápadů – tvůrčí, nápaditý,
nemá rád nudu a stereotyp,
vidí hned několik možných
cest, jak věci řešit,
nepromýšlí věci do detailu,
baví ho nápad spíš vymýšlet
než dotahovat do konce,
je hlavou v oblacích…

PROVOZNÍ

RECENZENT

ZTUŽOVAČ

třídič nápadů – dokáže
vidět věci reálně, zvažuje
možnosti – pro a proti,
posuzuje věci z více stran,
má praktický úsudek,
dokáže posoudit,
co je proveditelné,
je nohama na zemi…

informátor – umí
naslouchat, rád čte
a píše, vnímavý k potřebám
okolí, dokáže posoudit věci
nezaujatě, z více
stran, tvořivý, akční
a komunikativní

FOTOGRAF

ZAPISOVATEL

dokumentátor – má
obrazovou představivost,
smysl pro zachycení
okamžiku (kompozici)
i pro detail, baví ho práce
s technikou, trpělivý

WWW.MENUPROZMENU.CZ

systematický, svědomitý,
zodpovědný, spolehlivý,
věcný, umí vybrat
podstatné informace
pro zápis…

PŘÍLOHA Č. 6

Ekotým v kuchyni

FOTOGRAF –
DOKUMENTÁTOR
- má obrazovou představivost,
smysl pro zachycení okamžiku
(kompozici) i pro detail, baví
ho práce s technikou,

ZÁSOBOVAČ – VYHLEDÁVAČ INFORMACÍ
- zvídavý, komunikativní, rychle reaguje,
vyhledává kontakty, zdroje, dokáže pracovat
s informacemi, třídit je, vybrat to podstatné
pro sdělení…

PROVOZNÍ – TŘÍDIČ NÁPADŮ
- dokáže vidět věci reálně, zvažuje
možnosti pro a proti, posuzuje věci
z více stran, má praktický úsudek,
dokáže posoudit, co je proveditelné,

ŠÉFKUCHAŘ – VEDOUCÍ OSOBA TÝMU
- rád organizuje, rád pracuje s lidmi, dokáže řešit více
věcí najednou, má přirozenou autoritu (ostatní
ho „berou“), je otevřený, nezavrhuje nové myšlenky
a nápady, dokáže uřídit schůzku a diskuzi…

je nohama na zemi…

RECENZENT –
INFORMÁTOR
- umí naslouchat, rád čte
a píše, vnímavý k potřebám
okolí, dokáže posoudit věci
nezaujatě, z více stran,
tvořivý, akční a komunikativní

ZAPISOVATEL
-systematický, svědomitý, zodpovědný,
spolehlivý, věcný, umí vybrat podstatné
informace pro zápis…

KUCHAŘ
EXPERIMENTÁTOR
– CHRLIČ NÁPADŮ
- tvůrčí, nápaditý,
nemá rád nudu
a stereotyp, vidí hned
několik možných
cest, jak věci řešit,
nepromýšlí věci do
detailu, baví ho nápad
spíš vymýšlet než
dotahovat do konce,
hlavou v oblacích…

ZTUŽOVAČ –
TMELIČ TÝMU
-společenský,
pozitivně naladěný,
přátelský, vnímavý
k potřebám
ostatních, nápaditý,
umí naslouchat…

PŘÍLOHA Č. 7
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VIZITKY

Provozní

Recenzent

JMÉNO:

JMÉNO:

V EKOTÝMU BUDU:

V EKOTÝMU BUDU:

Zapisovatel

Fotograf

JMÉNO:

JMÉNO:

V EKOTÝMU BUDU:

V EKOTÝMU BUDU:
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VIZITKY

Šéfkuchař

Zásobovač

JMÉNO:

JMÉNO:

V EKOTÝMU BUDU:

V EKOTÝMU BUDU:

Kuchař
experimentátor

Ztužovač

JMÉNO:

JMÉNO:

V EKOTÝMU BUDU:

V EKOTÝMU BUDU:
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PŘÍLOHA Č. 8
DRUHÝ VZKAZ
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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. 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.
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PŘÍLOHA Č. 9
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Mnoho otazníků
NA STAT KU V 5 HODIN RÁ

NO

HURÁ DO PRÁCE,
HOSPODÁRSTVÍ CEKÁ.
PORÁD PREMÝŠLÍM O TOM,
CO JSEM VIDEL V ZRCADLE+

KAM SE JEN PODELA
VŠECHNA ZVÍRATA?

ZÁDNÁ JSEM
V ZRCADLE NEVIDEL.

ANI SAD JSEM
NEZAHLÉDL

MILÝ EKOTÝME,
TED UZ VÍM, S KÝM
MÁM TU CEST, ALE
OTÁZEK ZUSTÁVÁ
STÁLE MNOHO.
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PŘÍLOHA Č. 10
DOPIS MNOHO OTAZNÍKŮ
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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.
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CÍL: Zmenším množství nedojedeného jídla.
PO

PŘED

Na talíř si nandám sám a jen tolik, kolik opravdu sním.

1.

Kdo je
zodpovědný:

Do kdy:

F ÍD O
2 0.9.

Splněno:

Vytvořím si seznam potravin, které mi opravdu nechutnají
a ukáži je mamce. Zkusíme je nahradit něčím jiným.

2.

Kdo je
zodpovědný:

Kdo pomáhá:

F ÍD O
ma m in ka

8. 11.

Do kdy:
Splněno:

Najdu způsoby, jak případné nedojedené jídlo dále využít.

3.

Do kdy:

Splněno:
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F ÍD O
2 0. 12.

Kdo je
zodpovědný:

PŘÍLOHA Č. 12
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Dobrý plán
JAK ZAJISTÍM OBZIVU
PRO ZVÍRATA NA ZIMU? HLAVNE
BUDE POTREBA MÍT DOST SENA.

SENO Z MÉ LOUKY POKRYJE JEN CÁST
ZIMY A ZBYTEK MUSÍM DOKUPOVAT OD
HOSPODÁRE Z VEDLEJŠÍ VESNICE. JE TO
HODNE DRAHÉ A HOSPODÁR JE VRTOŠIVÝ
A NEJISTÝ, LONI POSKYTL DALEKO MÉNE
SENA, NEZ SLÍBIL…

NEJLEPŠÍ BY BYLO, MÍT VŠECHNO
SENO VLASTNÍ… MOHL BYCH
ROZŠÍRIT LOUKU NA ÚKOR POLE,
ALE TO BYCH PRIŠEL O CÁST JINÉ
ÚRODY, KTERÁ JE PRO NÁS
VELMI DULEZITÁ.

NEBO BYCH SI MOHL POLE
ODKOUPIT, NA TO ALE NEMÁM
DOSTATEK PENEZ.

MILÝ EKOTÝME, DEKUJI ZA ODPOVEDI
NA OTÁZKY OHLEDNE VAŠEHO
STRAVOVÁNÍ. MOC SE MI LÍBÍ, ZE…

A CO SI CÁST LOUKY
PRONAJMOUT?
WWW.MENUPROZMENU.CZ
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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 zato 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?

* učitel doplní silnou stránku
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DÍLNA BUDOUCNOSTI

Dílna budoucnosti
Cíl aktivity:
pomáhá žákům vytvořit postup, který povede
k dosažení formulovaných cílů. Aktivita se skládá
ze tří fází, které na sebe navazují – fáze kritiky,
fáze fantazie a fáze realizace.

vše formulují a zapisují. Následně mohou napsané překážky vylepit na tabuli s nadepsaným problémem k řešení.

Čas: 45 - 60 min
Zadání

FÁZE KRITIKY:
V předchozích aktivitách pojmenovali žáci problém,
který chtějí řešit a který vyplývá z Analýzy školy a formulovali cíle. Teď přichází fáze, která žáky možná překvapí.
Nezačnou totiž hned plánovat, jak problém vyřešit,
ale naopak vybouří své emoce v tzv. fázi kritiky.
Rozdělte žáky do skupin a zadejte úkol: Pojmenovat
a na lístečky zapsat všechno, co by mohlo stát v cestě
řešení problémů, proč by se nemuselo podařit dosáhnout
cíle, proč nepůjde problém vyřešit. Ať ze sebe dostanou
vše, co je v souvislosti s daným problémem zatěžuje – hněv,
stížnosti, obavy, kritiku, problémy atd. a co nejpodrobněji

Následně zadejte žákům, ať ze všech výroků na závěr
vyberou ty, s kterými budou dále pracovat. K tomu
jim poslouží například metoda čárkování (každý má k dispozici daný počet čárek (např. 3), které smí rozdělit mezi
vybrané výroky, podle toho, které výroky mu přijdou
jako nejvíce problematické. Rozhodnou se, kolik výroků
použijí do další fáze (fáze fantazie) a podle celkového
počtu přidělených čárek vyberou tento počet výroků.
Pravidla pro fázi kritiky:
(pro lepší orientaci můžete pravidla vyvěsit někde
na viditelné místo, aby je žáci měli na očích):
Své emoce vyjadřujeme slušně
Kritiku formulujeme stručně a konkrétně
a zapisujeme na lístečky
Nedáváme návrhy na realizaci
Nediskutujeme

•
•
•
•

SPOLUZÁCI STEJNE NETUŠÍ, CO JE
SEZÓNNÍ OVOCE A ZELENINA
A KDY U NÁS DOZRÁVÁ.

POBLÉM: ŠKOLNÍ JÍDELNA NEREAGUJE PŘI
PŘÍPRAVĚ JÍDLA NA SEZÓNNÍ NABÍDKU
ČERSTVÝCH SUROVIN (OVOCE, ZELENINA).

V JÍDELNE NÁM
STEJNE REKNOU,
ZE TO NEJDE.

CÍL: JÍDELNA NABÍZÍ JÍDLA PODLE TOHO,
CO U NÁS V DANOU CHVÍLI DOZRÁVÁ.

Je to
moc
složité
na řešení.

Většina
strávníků
chce mít
rajče po
celý rok ne
jen v létě.

Nikdo
nebude
chtít
zjišťovat,
co kdy
dozrává.

CERSTVÉ A SEZÓNNÍ BUDE URCITE
DRAZŠÍ, TAKZE NA TO NEBUDOU PENÍZE.
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KUCHARKY NEZNAJÍ
DOST RECEPTU PRO
VARENÍ ZE SEZÓNNÍCH
SUROVIN...
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DÍLNA BUDOUCNOSTI

FÁZE FANTAZIE
Jedná se o nejzábavnější fázi, v které žáci zaměří svou
pozornost na budoucnost. Žáci se osvobodí od faktů
a reality, nasadí křídla kreativitě a fantazii a objeví ideální
svět, kde je všechno možné. Na tuto fázi je ale dobré
se po předchozí fázi kritiky naladit. K tomu využijte
následující aktivitu:
CESTA FANTAZIÍ
Cíl aktivity:
Naladit žáky na další práci, při které budou využívat
fantazii. Žáci se uvolní a příjemně naladí.
Čas: 10 minut
Zadání:
Vyzvěte žáky, ať se pohodlně usadí nebo si lehnou,
zavřou oči a ve svých představách se vydají na cestu,
na které je budete provázet. Poté čtěte následující text
Moje škola v budoucnosti. Po dočtení vyzvěte žáky,
aby otevřeli oči, mohou sdílet svoje dojmy. Četbu
je možné podbarvit hudbou.
TEXT MOJE ŠKOLA V BUDOUCNOSTI:
Pohodlně se usaďte nebo si lehněte. Zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte, potom klidně dýchejte …
Představte si, že se nacházíte v roce 2050 a zaslechli jste
o škole, kde je úplně všechno možné. Žáci a učitelé vedou
školu a školní život společně. Vše funguje tak, jak by se
vám ani v těch nejkrásnějších snech nezdálo. A vy můžete
tuto školu navštívit, ale jen jednou jedinkrát…
Představte si, že jste takovouto novou školu ještě nikdy
neviděli. Jste zvědaví a chcete se o ní dozvědět co nejvíce.
Vydejte se s námi na procházku a prohlédněte si nejprve
školu a celé její okolí, budovu a vše, co se nachází kolem
ní. Potom vstupte do školy a pořádně se kolem sebe rozhlédněte, určitě i něco zaslechnete a ucítíte, možná nějaké
zvuky a hlasy. Tato škola má určitě i velmi příjemnou vůni.

Teď na sebe nechte všechno ještě chvíli působit, a pak vyjděte svým tempem z této nové školy. Vraťte se zase zpět
do této místnosti. Pomalu otevřete oči a protáhněte se.
Pokračování fáze fantazie:
Když jsou žáci naladěni, mohou se pustit do další práce.
Zadejte jim, aby se pokusili přeformulovat vybrané výroky
z fáze kritiky do pozitivních výroků (např. spolužáci netuší,
co je sezónní ovoce a zelenina, a nevědí, kdy u nás jaký
druh dozrává, přeformulují na všichni spolužáci vědí, co je
sezónní ovoce a zelenina, a kdy u nás jaký druh dozrává...).
Tím vlastně získají popis ideálního cílového stavu.
Poté rozdělte žáky do malých skupin, v kterých budou
dále pracovat. Pro tuto část neexistují žádná omezení.
Úkolem žáků je zapisovat na obláčky (evokují snění) cokoli, co je napadne jako řešení vybraných bodů, ale nevytváří
postup, jak k tomu dojít. Každá skupinka může například
vymýšlet snová řešení pro jeden výrok.
Pravidla pro fázi fantazie:
(pro lepší orientaci můžete pravidla vyvěsit někde
na viditelné místo, aby je žáci měli na očích):

•Přijít s nápady podle motta: “Všechno se dá”
•I nesmyslné a nereální nápady jsou vítané
•Vyjadřovat se v heslech
•Žádná kritika, nehodnotí se nápady ostatních
•Žádné diskuze
•Žádné návrhy na realizaci

VE ŠKOLE MÁME OBROVSKÝ
MONITOR, NA KTERÉM SE
ZOBRAZUJE, CO ZROVNA KDY
ZRAJE.

Potom se potkáte se svými kolegy a žáky (učiteli a spolužáky). A setkáte se tak, jak jste si to už dávno přáli. Možná
chcete něco prodebatovat nebo jen něco společně naplánovat a podniknout.
Poté, co jste vše viděli a pořádně si to zapamatovali,
můžete jít tam, kde se koná vyučování. Nejprve si všechno kolem sebe pozorně prohlédněte, barvy, předměty.
Zaměřte se i na žáky (nebo učitele či spolužáky). Naslouchejte zvukům a hlasům a vnímejte, kde stojíte nebo sedíte, a všímejte si, jaké je zacházení a vzájemný vztah mezi
vámi a žáky (nebo učiteli a žáky) a jak společně vedou
vyučování. Co je jiné? Co se vám obzvlášť líbí? Co byste
si chtěli z této školy odnést?

WWW.MENUPROZMENU.CZ
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DÍLNA BUDOUCNOSTI

FÁZE REALIZACE
Cílem této fáze je vrátit se z myšlenkového výletu
do oblak zpět na zem, do reality a zjistit: Co se dá
uskutečnit? Co je možné?
Nechte žáky dále pracovat ve stejných skupinkách jako
ve fázi fantazie. Jejich úkolem bude nejprve vybrat ze
svých snových návrhů ten, který představí ostatním.
Mohou se buď dohodnout, nebo opět použít metodu
čárkování. Návrh by měl být ale již realizovatelný.
Např.: Ve škole máme obrovský monitor, na kterém se
zobrazuje, co zrovna kdy zraje… takto to zřejmě na škole
realizovat nepůjde, ale co by mohlo například jít: Můžeme
vytvořit kalendář sezónního ovoce a zeleniny, vyvěsit ho
na nástěnku a před jídelnou nebo v jednotlivých třídách…

Pravidla pro fázi realizace:
(pro lepší orientaci můžete pravidla vyvěsit na viditelné
místo, aby je žáci měli na očích):

•Zasadit utopické představy do reálných podmínek
•Změnit na praktické a konkrétní
•Dbát na propojení s problémem/tématem
•Poukázat na kroky vedoucí k realizaci
•Připravit pozdější aktivity (Plán činností)

Upraveno a přeloženo z materiálu: Informační materiál pro účastníky
workshopu. Zelená škola. © Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica. 2010.

Společně pak žáci rozpracují jednotlivé aktivity do
Plánu činností, včetně toho, kdo, co dělá, s kým,
dokdy a nastavení způsobu vyhodnocování
(jak poznáme, že je úkol splněn).
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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 vědělo co nejvíce lidí okolo? Všichni přece musíme jíst
a měli bychom se o to, co jíme, starat. Například můj bratranec Lojzík,
tomu 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.
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Chcete něco vědět?
MILÝ EKOTÝME, CHTEL BYCH VÁM
MOC PODEKOVAT ZA TO, ZE…

VÍTE, ZE JEDNOU VŠECHNU TUHLE PRÁCI BUDOU
DELAT STROJE, VET ŠINA LIDÍ NEBUDE MÍT SAD,
POLE, ZAHRADU ANI HOSPODÁRSKÁ ZVÍRATA?

CO TO POVÍDÁŠ ZA
NESMYSLY, KDE BY PAK
BRALI JÍDLO A CO BY JEDLI?

NO, TAK ASI PUJDEME RADEJI
MAKAT, ZÁDNÉ KIWI ANI
SUPERMARKET, NEBO JAK SI TO
RÍKAL, NEMÁME, TAKZE KONEC
BLÁZNIVIN A DO PRÁCE…

WWW.MENUPROZMENU.CZ

JÍDLO SI BUDOU KUPOVAT
V TAKOVÝCH SPECIÁLNÍCH
BUDOVÁCH – OBCHODECH NEBO
SUPERMARKETECH…VŠECHNO NA
JEDNOM MÍSTE, KOUPÍŠ SI TAM
TREBA BANÁNY NEBO KIWI NEBO
RAJCATA PO CELÝ ROK…PROSTE
VŠECHNO A BUDE ÚPLNE JEDNO,
JESTLI JE LÉTO NEBO ZIMA,
VZDYCKY TAM DOSTANEŠ, CO
BUDEŠ CHTÍT…

PŘÍLOHA Č. 17
DOPIS CHCETE NĚCO VĚDĚT?
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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
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.

WWW.MENUPROZMENU.CZ
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Jak vytvořit poutavou nástěnku?
Nástěnka by měla být umístěna na frekventovaném místě, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce
lidí. Měla by upoutat na první pohled a také by měla být pravidelně aktualizována, aby informace
na ní nezevšedněly a nástěnka se tak nestala jedním z mnoha obrazů na zdi.

NADPIS

– VYBERTE TAKOVÝ, KTERÝ NA PRVNÍ POHLED ZAUJME.
JE TO TOTIŽ TO PRVNÍ, CO ZAČNE ČTENÁŘ ČÍST
A POKUD HO NENALÁKÁ, NEBUDE ČÍST DÁLE.
TEXT

PÍSMO
– volte takové, abyste text
přečetli ze vzdálenosti 1 m.
Používejte jednoduché písmo,
příliš zdobná písmena jsou
špatně čitelná.

– pokud má nástěnka zaujmout, mělo
by být textu málo, zato ale úderného,
něco co osloví, zaujme, možná i šokuje
(pozitivně). Nezapomeňte připojit
informaci, kde se případně zájemci
dozvědí více nebo kde se mohou
zeptat, chtějí-li se zapojit.

GRAF

zentujte formou
– zjištěné údaje pre
ho
itelného a popsané
jednoduchého srozum
m
me
pís
tce, velkým
grafu, text – pište krá
e zestručněte.
jvíc
ne
a informace co
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OBRÁZKY
– dobrý obrázek vydá
za tisíc slov, proto je
pečlivě vybírejte a opatřete
krátkým a výstižným
popiskem. Vždy odkazujte
na autora obrázku nebo
zdroj. Ověřte si autorská
práva.
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Jak napsat poutavý článek?
Rozhodněte se, o čem budete psát ještě dříve,
než začnete plánovat jak článek psát. Chcete pomocí
článku informovat nebo spíš získat čtenáře
pro něco či jenom pobavit?
Seznamte se se svým publikem. Pro koho je článek určen?
Psát pro teenagery vyžaduje jiný styl než pro rodiče nebo
třeba pro odborníky v daném tématu. Podívejte se,
jak jsou psány ostatní články ve vámi vybraném
periodiku a přizpůsobte tomu váš článek.

Určete si délku textu nebo zjistěte, kolik prostoru
pro svůj článek máte.
Vytvořte si osnovu článku. Nepište z hlavy. Osnova
vám pomůže roztřídit informace a stane se vaším
průvodcem při psaní článku. Je také oporou,
abyste na něco nezapomněli.
K článku přidejte obrázky, fotky, grafy…Oživí to text
a čtenář si odpočine. Vždy odkazujte na autora nebo zdroj,
z kterého jste čerpali. Ověřte si autorská práva.

Ukažte nový pohled na téma. Přijďte s novými myšlenkami,
přístupem, málo známými informacemi. Vaše nadšení
pro téma udělá váš článek zajímavějším.

Pokud v článku uvádíte informace z nějakého jiného
zdroje, citujte je.

Najděte si spolehlivé zdroje. Můžete využít internet,
knihovnu, web, konzultovat s odborníky.

Čtenář by měl v článku najít odpovědi na otázky kdo,
kde, kdy, co, jak a proč.

Titulek
článku

Perex – úvodní část článku,
musí zaujmout a vystihovat obsah
článku. Je často psán tučně
kurzívou a odpovídá na otázky
kdo, co, kdy a kde.

měl by být vždy stručný, poutavý,
měl by charakterizovat obsah textu,
zaujmout a motivovat k dalšímu čtení.

T

ělo zprávy
– rozšiřující
informace.
Odpovídá na
otázky jak a proč. Text
by měl na sebe logicky
navazovat, je lepší jej
rozdělovat do menších
nadepsaných odstavců.
Připojte také vaše
plány do budoucna
související s tématem.
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Závěr – zde můžete
odkázat na další
informace, zajímavosti,
literaturu, poděkovat.
Jméno autora
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Jak napsat článek na web?

Psaní článků
na web se řídí
specifickými
pravidly.
Klíčová slova - než začnete psát, napište si, která klíčová
slova souvisí s tématem, o kterém chcete psát. Můžete využít
specializovaný nástroj pro návrh klíčových slov od Googlu Google Keyword Tool. Získaná klíčová slova využijte při psaní
článku.
Nadpis – musí být poutavý. Dbejte na hierarchické
členění nadpisů.

Pište stručně, zvýrazňujte podstatné – používejte kratší
odstavce, nepopisujte detaily
Využijte zajímavou grafiku – text doplňte obrázky,
fotkami, grafy, diagramy…
Pokud na webu uvádíte informace z nějakého jiného
zdroje, citujte je.
Odkazování – odkazujte konkrétním textem vztahující
se k odkazované stránce (ne typem „klikněte zde“)
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Jak vytvořit prezentaci?
Prezentace je jedním z nástrojů, který vám pomůže
představit projekt veřejnosti. Jde o krátké, jednoduché,
čitelné a hlavně zábavné a záživné představení, kde hlavní
roli hraje mluvené slovo a slidy je vizuálně doprovází.
Můžete ji využit při představení projektu na konferenci,
setkáních škol či při představení veřejnosti.

Veškerý text by měl být čitelný kdekoliv v místnosti.
Minimální velikost písma 24, písmo volte bezpatkové
(např. Arial,…)

Musíme vždy vědět, co je cílem prezentace (představit
projekt, sehnat peníze, …)

Obrázky pečlivě vybírejte, měly by souviset s tématem
a emočně zapůsobit. Vždy odkazujte na autora obrázku
nebo zdroj. Ověřte si autorská práva.

Plánovat prezentaci je nejlepší na papír. Když už máte
rozmyšleno, co a jak chcete prezentovat, za jakým účelem,
jakou formou, na kolika slidech, jaké jsou hlavní myšlenky,
tak to převeďte na slidy.
V jednoduchosti je krása – vytvořte si vlastní šablony.
Méně slidů je někdy více. Jedna myšlenka = jeden slide.
Název prezentace by měl být krátký, srozumitelný
a výstižný.
Využívejte kontrastní barvy písma vůči pozadí slidu.

Nepoužívejte mnoho pohyblivých efektů, maximálně
jeden, nejlépe žádný. Rozptylují pozornost posluchačů.

Grafy používejte jednoduché a nezapomínejte popsat osy,
ať je vidět o co jde. Nedávejte posluchačům tištěnou
prezentaci, pokud jim nebude sloužit jako poznámkový
blok. Raději pro ně připravte dokument
s textem, kde budou mít napsáno více než
je na slidech nebo jim připravte dokumenty vztahující
se k prezentovanému tématu.
Pracujte s více smysly, na slidu lidé něco uvidí, od vás něco
uslyší a pak je dobré, když dostanou ještě něco do ruky,
snadněji si to pak zapamatují (např. budete-li prezentovat
o školní zahradě, doneste jim ukázat některé plody nebo
přivonět k bylinkám).

Mnoho textu je na škodu – lepší je vypíchnout hlavní
myšlenku, zbytek řeknete. 10 slov na jeden slide stačí.

Prezentaci si předem
připravte a nacvičte.
Mluvte srozumitelně,
pracujte s hlasem,
důležitá jsou gesta
a mimika.
Poděkujte
za pozornost.
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