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. Úvod
Tato příručka je určena čelním představitelům
convivií a pedagogům s cílem poskytnout jim
praktické rady, jak uvést zásady vyjádřené ve
vzdělávacím manifestu a politice Slow Food do
praxe.
Za tímto účelem jsme vybrali obzvláště významné
zkušenosti a popsali některé metodiky výuky
a techniky, o kterých se domníváme, že fungují
zvláště dobře, a dále provozní podmínky, které
podpoří vyjádření zásad našeho manifestu.
Chceme, aby se tato příručka stala referenčním
dokumentem a také podnítila debatu o plánování
vzdělávacích programů. Tato aktualizovaná mapa
nejúspěšnějších vzdělávacích zkušeností hnutí
Slow Food nabízí šanci je vzájemně porovnávat
a propojovat.
Uvedené popisy aktivit jsou příklady, které lze
přizpůsobit různým místním kontextům.
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. Politický úvod do
vzdělávacího manifestu
hnutí Slow Food
Uvědomujeme si, že vzdělávání a výcvik příštích generací už nelze zajišťovat výhradně institucemi, a věříme, že je nezbytné
nabídnout širší vzdělávací přístup, který by zahrnoval spolupráci s dalšími příslušnými aktéry.
Vzdělávání je individuální i kolektivní odpovědností, která náleží všem a která nám musí být blízká. Tato odpovědnost by
měla být přijata a uplatňována ve školách, v politice, ve sdruženích, podnicích, kulturních centrech, rodinách a v dalších
kontextech.
Je důležité obnovit a podporovat roli místních společenství a zajistit přenos všech vědomostí spojených s materiální
a sociální kulturou, včetně kultury potravin.
Věříme, že jídlo je ideálním nástrojem pro experimentování a podporu komplexního a kreativního vzdělávání, které
poskytuje hodnotu vzájemné závislosti, životnímu prostředí a společnému blahu.
Hnutí Slow Food tvrdí, že každý má právo na vzdělání bez rozdílu podle pohlaví, jazyka, etnického původu nebo náboženství.
Vzdělání by mělo být k dispozici na různých místech a v jakémkoli věku tak, abychom na další generace nepřenášeli problémy,
které lze vyřešit již dnes. Pouze prostřednictvím vzdělané, kriticky uvažující a motivované populace ze sebe mohou státy
dostat to nejlepší.
Právo na vzdělání nemůže zůstat abstraktní deklarací, jelikož platí, že zásady jsou porušovány, pokud nejsou uplatňovány.

.Vzdělávací
manifest
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání...
… o radosti, neformální a přátelská činnost, díky které se cítíme dobře
… o hodnotě pomalosti a respektu vůči našemu životnímu rytmu a životnímu rytmu ostatních lidí
… učení se praxí, protože praktická zkušenost zvyšuje a posiluje výsledky učení
… o vážení si rozmanitosti kultur, znalostí, dovedností a názorů
… o uznání potřeb ostatních lidí a stimulaci jejich zájmů a motivace
… o nahlížení na témata v celé jejich složitosti a prostřednictvím víceoborového přístupu
… o času, který věnujeme porozumění, internalizaci a rozvoji vlastní vize
… o podpoře angažovanosti prostřednictvím podpory dialogu, vyjádření vlastních názorů, spolupráci, naslouchání a vzájemnému přijetí
… o osobní cestě, která zahrnuje kognitivní, zkušenostní a emoční dimenze
… o jeho vlastním kontextu, který mu uděluje hodnotu paměti, znalosti a místní kultuře
… o podpoře výměny mezi místními sítěmi a posílení pocitu sounáležitosti
… o rozvoji sebeuvědomění si své vlastní role a svých vlastních činů
… o podnícení zvědavosti a rozvoji intuice a kritického myšlení
… o propagaci změny, která přinese nové a odpovědnější uvažování a chování

.5

Vzdělávací manifest

. Od manifestu po
příručku
Radost
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o radosti, neformální a přátelská činnost, díky které se cítíme dobře
Příklad aktivit

• Uspořádejte hru „Ochutnej“ pro dospělé i děti, abyste zjistili, co vám chutná a naopak (> Viz „Ochutnej
med“, str. 18 – 21)

• Uspořádejte hru „Hon za pokladem“, která bude následovat cestu a příběh určitého výrobku
Metodologická doporučení
• Zvolte nebo vytvořte dynamické, dobře osvětlené a barevné prostředí
• Vybavte a ozdobte vzdělávací prostory s pomocí účastníků, například ve škole. Pokud žáci dostanou možnost moci vyjádřit
svůj vkus a kreativitu, budou se v takovém prostředí cítit pohodlně. Budou ho respektovat a cítit se více motivováni
k pozitivnímu a participačnímu postoji k prováděným aktivitám
• Uspořádejte vzdělávací aktivity, které zahrnují hry, jako jsou týmové kvízy, hraní rolí, paměťové hry atd.
• Navrhněte cvičení, která zapojí všechny smysly
• Použijte hudbu jako doprovod k některým vzdělávacím a reflektivním okamžikům
• Uspořádejte skupinovou ochutnávku, např. přípravu a ochutnávku občerstvení nebo pořádání pikniku
• Při výběru mimoškolních aktivit nechte každého, aby vyjádřil své vlastní postoje a preference
• Podporujte vzdělávací aktivity zahrnující dramatické činnosti
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. Premessa
Pomalost
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o hodnotě pomalosti a respektu vůči našemu životnímu rytmu a životnímu rytmu ostatních lidí
Příklad aktivit
• Založte školní, městskou nebo komunitní zahradu. Pomůže to učit se o rytmu přírody a jak přírodu respektovat, pochopit
sezónnost a jak různá prostředí vyhovují různým rostlinám. Zahrada spojuje různé generace, každou s odlišným

životním tempem, přístupem a rytmem (> Viz popis „Projekt školní zahrady“, str. 22 – 23)
• Vyrobte tradiční balzamikový ocet, jako je ten z Modeny nebo Reggio Emilia v Itálii. Je to výrobek, který vyžaduje čas
na výrobu a učí hodnoty pomalosti a trpělivosti

• Získejte mouku z plodů stromu jatoba. Její výroba vyžaduje pečlivé prosévání, než může být použita v kuchyni.
(> Viz popis „Příprava sušenek z jaboty“ str. 23 – 24)

Metodologická doporučení
• Organizujte a podporujte okamžiky konstruktivní nečinnosti, abyste účastníkům umožnili vstřebat zkušenosti a znalosti
• Strukturujte výukové aktivity takovým způsobem, který bere v úvahu biologické rytmy; střídejte okamžiky, které
vyžadují pozornost, s takovými, které cílí na zapojení nebo relaxaci
• Nahraďte školní zvonek příjemnou melodií
• Zahrňte příležitosti pro kontrolu a poskytování podpory v rámci vzdělávacího programu

• Podporujte použití takových dopravních prostředků, se kterými cesta trvá déle, a které tak podporují pozorování,
poslouchání a přemítání

Zkušenost
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… učení se praxí, protože praktická zkušenost zvyšuje a posiluje výsledky učení
Příklad aktivit
• Připravte těstoviny nebo chléb, seznamte se s přísadami a naučte se o procesu transformace a produkce

• Uspořádejte ochutnávku, abyste objevili nové chutě a s nimi spojené potraviny, a cvičte smysly, abyste uměli
rozlišovat to, co je pro vás dobré a co nikoli, což stimuluje zvědavost a umožňuje určit, co nám ze všeho
chutná nejvíce (> Viz sada „Kde se bere chuť“ a příručka „Jaký je to smysl?“ na www.slowfood.com/education)
• Pěstujte místní odrůdy, jako je artyčok Monferrato Hunchback, abyste se naučili o přírodních cyklech, hodnotě tradičních
znalostí a o kultuře a daném místě.

• Nakupujte z různých zdrojů, včetně rodiny, abyste se naučili vybírat ty správné produkty
• Připravte si palačinky nebo extrahujte škrob z manioku, abyste se naučili dovednosti a techniky tradiční kuchyně
(> Viz popis „Předávání znalostí a technik předků“, s. 24 – 26)

• Připravte si menu z místních receptů a objevte gastronomickou kulturu, původ, způsob zpracování a sezónnost
potravin (> Viz popis „Tajemná omeleta a další recepty“, str. 26 – 27)
• Navštivte výrobce, kteří používají různé způsoby pěstování nebo chovu zvířat, abyste zjistili rozdíl mezi nimi
• Upečte sušenky za pomocí mouky, kterou jste získali z plodů stromu jatoba
(> Viz popis „Příprava sušenek z jatoby“ str. 23 – 24)
Metodologická doporučení
• Aplikujte induktivní metodu, která umožňuje učení teorie prostřednictvím praxe
• Navrhněte simulace, hraní rolí, návštěvy potravinářských výroben, rozhovory a pozorovací aktivity; natočte videoklipy
nebo krátké filmy; navrhněte a nakreslete mapy, nakupujte, vařte a ochutnávejte

. Premessa
Rozmanitost
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o vážení si rozmanitosti kultur, znalostí, dovedností a názorů
Příklad aktivit
• Vytvořte třídní kuchařku: každý žák si přinese recepty z jejích vlastní gastronomické tradice a podělí se o něj s ostatními.
Dohromady tak vznikne mapa gastronomických kultur
• Vytvořte mapu různých regionů země, která zobrazuje místní charakteristické potraviny, jejich migrační toky napříč
dějinami (odkud pocházejí, kam se rozšířily) a rozdíl mezi jejich použitím dnes a v minulosti
• Uspořádejte hru na procvičení paměti, kdy budete spojovat výrobky s jejich popisy a původem. Vyhledávejte informace
o výrobcích a místu jejich původu (> Viz popis „Objevitelé potravin“, str. 27 – 31)
Metodologická doporučení
• Podporujte diskusi a sdílení vzdělávacích aktivit mezi lidmi různého původu, věku, postojů a znalostí, čímž posílíte
porozumění a znalosti
• Podporujte prozkoumávání rozmanitosti jako něčeho, co přináší znalosti a porozumění, např. povzbuzením k ochutnání
nových potravin pro rozšíření rozmanitosti stravy a chutí
• Zapojte místní sdružení, která zastupují občany z různých zemí, díky čemuž získáte přímé osobní zkušenosti a lepší
porozumění odlišných názorů

Motivace
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o uznání potřeb ostatních lidí a stimulaci jejich zájmů a motivace
Příklad aktivit
• Výrobci a učitelé vyprávějí příběhy o tradičních potravinách, přizpůsobují je věkové skupině účastníků a využívají jak osobní
zkušenosti, tak vymyšlené příběhy, záhady a fiktivní příběhy
• Rekonstruujte příběh určitého výrobku a jeho vlastností pomocí informací získaných v kvízech, hře Hledání pokladu a hádankách
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Metodologická doporučení

• Formulujte a sdílejte „učební dohodu“, která stanoví čas, metody, cíle a pravidla pro skupinu
• Rozdělte role a aktivity ve skupině, která budou vycházet z postojů a preferencí jednotlivých účastníků
• Motivujte každého, aby si vybral dobré, čisté a spravedlivé jídlo podle určitých kritérií (potěšení,
konzistentnost, porozumění), např. prostřednictvím ochutnávek, čtení etiket nebo rozpoznání poctivých
a nepoctivých výrobců

Složitost
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…

… o nahlížení na témata v celé jejich složitosti a prostřednictvím víceoborového přístupu
Příklad aktivit
• Používejte školní zahradu jako vzdělávací nástroj pro výuku spojení a vzájemné dynamiky mezi různými předměty
a tématy: zeměpis, biologie, dějepis, fyzika, matematika a stravovací, environmentální a občanská výchova
(> Viz popis „Projekt školní zahrady“, str. 22 – 23)

• Uspořádejte kurzy věnované pochopení potravinám a jejich dynamice, jako jsou kurzy Mistr jídla. Kurzy Mistr jídla si
zvolí určité téma (víno, techniky vaření, smyslové vzdělávání, potravinářství, med atd.) a adresují ho z
mnoha různých hledisek, včetně dějin, výrobní techniky, dodavatelského řetězce, gastronomické kultury,
dopadu na životní prostředí, výživy apod. (viz část „Mistr jídla“ na www.slowfood.it/educazione)
• Naučte se o geografii země a jejím územním členění pomocí studia výrobků a kulinářských zvyklostí
jednotlivých územních celků (> Viz popis „Biomy Brazílie“, str. 32 – 33)
Metodologická doporučení
• Podporujte interdisciplinární přístup ke vzdělávání o potravinách a přizvěte odborníky z různých oblastí

• Navrhněte simulace, šetření, dotazníky, pozorování a diskuse, např. vytvořte mapu místní potravinové
výroby (původ potravin, místa jejich zpracování a distribuce)

Čas
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o času, který věnujeme porozumění, internalizaci a rozvoji vlastní vize
Příklad aktivit
• Naplánujte vzdělávací programy s rozložením jednotlivých setkání
• Navrhněte vzdělávací programy zaměřené na konkrétní témata, které prozkoumáte, strukturovaná po celý školní rok

• Používejte hry (např. modifikovanou verzi hry Snakes and Ladders) jako nástroj pro revizi a kontrolu procesu
učení a osvojení znalostí: třída je rozdělena do skupin a musí odpovídat na otázky týkající se brazilských
biomů (o který se učili během školního roku), díky čemuž se budou ve hře posunovat dopředu směrem k
vítězství (> Viz popisy „Biomy Brazílie“ a "Hra Biomy“, str. 32 – 33)
Metodologická doporučení
• Vymezte různé fáze vzdělávání: porozumění, učení a revize
• Použijte redundantní přístup, tj. plánování programů obsahujících několik konceptů, které jsou opakovaně řešeny pomocí různých
metod
• Navrhněte programy rozdělené do etap s možnostmi ověření, revize a opakování

. Premessa

Angažovanost a spolupráce
Pro hnutí Slow Food
je vzdělávání…

… o podpoře angažovanosti prostřednictvím podpory dialogu, vyjádření vlastních názorů, spolupráci,
naslouchání a vzájemnému přijetí
Příklad aktivit
• Použijte model konference a vyzvěte přítomné osoby, aby přispěli k diskusi, například organizováním týmových her
• Vytvořte dva týmy, které budou soutěžit v paměťové hře a řešit hádanky o místních výrobcích (> Viz popis
„Objevitelé potravin“, str. 27 – 31)
Metodologická doporučení
• Proveďte diskuzi, ve které budou účastníci povzbuzování k tomu, aby vyjádřili svůj názor, např. dotazování celé skupiny
• Uspořádejte činnosti, které střídají skupinovou práci na projektech s diskusemi v podskupinách

• Vytvořte diskusní skupiny s definovanými cíli a časy, které sdruží osoby s různými dovednostmi
a postoji, za účelem usnadnění spolupráce

Kognitivní, zkušenostní
a emoční dimenze
… o osobní cestě, která zahrnuje kognitivní, zkušenostní a emoční dimenze
Příklad aktivit

• Provádějte senzorické vzdělávací cvičení za pomocí bylinek, koření a různých plodů (> Viz popis „Krtkova
mapa“, str. 33 – 34)

• Prozkoumejte barvy a tvary pomocí výtvarných činností se zeleninou (> Viz popis „Tvary a barvy na zahradě“,
str. 35 – 36)
Metodologická doporučení
• Navrhněte aktivity, které zapojují racionální stránku mozku (studium, počítání, testy), interakci a vztahy (dialog, hra se
slovy, hraní rolí), emoční sféru (tanec, zpěv, procházka přírodou, návštěva umělecké výstavy) a praktické dovednosti
(hnětení těsta, vaření, pečení, sázení rostlin, prořezávání stromů, kutilství)

. Premessa
Kontext
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o jeho vlastním kontextu, který mu uděluje hodnotu paměti, znalosti a místní kultuře
Příklad aktivit

• Uspořádejte hru spočívající v párování míst a výrobků, abyste prozkoumali jejich vzájemné vztahy a tradice
(> Viz popis „Jídlo a místa“, str. 36 – 38)

• Zřiďte „sýpku paměti“, která uchovává informace o potravinové kultuře, filmové záznamy a ústní
svědectví, rituály, hudby a životní příběhy (> Viz www.granaidellamemoria.it)
• Předávejte znalosti předků o odstraňování toxických látek z manioku, včetně praktických ukázek.
(> Viz popis „Předávání znalostí a technik předků“, s. 24 – 26)
Metodologická doporučení
• Podpořte vztahy s okolím tím, že uspořádáte výlety, setkání s místními lidmi, kteří se zabývají potravinami, nebo sbírky příběhů

Sounáležitost
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o podpoře výměny mezi místními sítěmi a posílení pocitu sounáležitosti
Příklad aktivit
• Výcvik pod dozorem řemeslných výrobců potravin umožňuje osvojit si řemeslo prostřednictvím praxe a také výměnu
znalostí mezi pracovníky a jejich okolím. Dobrým příkladem je tzv. WWOOFing nebo kurzy programu Vysokého učňovství
Univerzity gastronomických věd (viz www.wwoof.com; www.unisg.it)
• Zapojení se do kultivace společné nebo komunitní zahrady usnadňuje utváření vztahů mezi lidmi, kteří si mohou vyměňovat
znalosti a dovednosti, a tím vytvářet dynamické síť spolupráce. Může tak vzniknout dynamické společenství, ve kterém se
jeho členové vzájemně učí
• Povzbuzujte povědomí místních komunit o lokálních výrobcích potravin, např. můžete začít s místní odrůdou luštěnin
(> Viz popis hry „Rýže a fazole“, str. 39)

Metodologická doporučení
• Zapojte do vzdělávacích činností místní sdružení, výrobce, kuchaře a další osoby zabývající se potravinami.
• Podněcujte účast ve specializovaných sociálních sítích za účelem výměny zkušeností, znalostí a názorů.
(> Viz www.growtheplanet.com)

Sebeuvědomění
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o rozvoji sebeuvědomění si své vlastní role a svých vlastních činů
Příklad aktivit
• Propagujte aktivity, které zdůrazňují a prozkoumají různé důsledky naší role jako spotřebitele. Provádějte simulace nákupů
na farmářském trhu, místním trhu, supermarketu nebo u výrobce, abyste pochopili různé důsledky a hodnoty zakoupených
výrobků

• Podporujte ekologický a udržitelný cestovní ruch v souladu s místní kulturou a zvyky, např. navštěvováním
výrobních zařízení (> Viz www.slowfoodfoundation.org)
• Podporujte dobré chování v domácnosti a v kuchyni, např. vyučováním toho, jak co nejlépe využít ingredience a recyklovat,
opětovně využívat, renovovat nebo vyměňovat (jídlo, odpad, oblečení, nábytek atd.).

• Zřiďte kompost pomocí starých prken nebo použitých plastových lahví. Tato činnost, stejně jako vzniklý kompost coby
alternativa zahradního hnojiva, může podnítit diskuzi o odpadu a zdrojích. V přírodě neexistuje nic jako odpad a o stejné
se můžete pokusit i na vaší zahradě díky tomu, že uzavřete cyklus organické hmoty, stejně jako je tomu v přírodních
ekosystémech tak, aby se zdroje vrátily do půdy, která je vyprodukovala. To učí, jak se zbavit odpadu a naopak z něj

udělat výhodu
(> Viz popis „Kompost“, str. 39 – 40)
Metodologická doporučení
• Naplánujte aktivity, které zahrnují simulace, hraní rolí, práci ve skupinách a řešení problémů.

Zvědavost a kritické myšlení
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o podnícení zvědavosti a rozvoji intuice a kritického myšlení
Příklad aktivit
• Se skupinou si pročtěte, zanalyzujte a prodiskutujte texty, videa a reklamy.
• Naučte se pozorovat své vlastní stravovací návyky a srovnejte je s doporučeními Světové zdravotnické organizace
a národních zdravotnických orgánů. Naučte se číst etikety výrobků a používejte smysly k rozlišení dobrých,
čerstvých a čistých potravin. (> Viz popis „Jídlo a zdraví“, str. 40 – 44)

• Provádějte simulace nákupů na farmářském trhu, místním trhu, supermarketu nebo u výrobce, abyste pochopili
různé důsledky a hodnoty zakoupených výrobků
Metodologická doporučení

• Propagujte výzkum, rozhovory a pozorování pro získání tradičních znalostí a podnícení zvědavosti. Také
můžete porovnávat tradiční a moderní metody

Změna
Pro hnutí Slow Food je vzdělávání…
… o propagaci změny, která přinese nové a odpovědnější uvažování a chování
Příklad aktivit

• Informujte mladé spotřebitele o druzích ryb a důsledcích drancování moří a oceánů kvůli nezodpovědné
konzumaci (> Stáhněte si dokument „Základy nakupování ryb“ na www.slowfood.com/education)
• Zahrajte si hru „Souhlasím/nesouhlasím“. Přečtěte nahlas tvrzení a zeptejte se skupiny, zda s ním souhlasí nebo
nesouhlasí. Následně diskutujte o důvodech, které stojí za jejich odpověďmi.

• Zřiďte kompost pomocí starých prken nebo použitých plastových lahví.(> Viz popis „Kompost“, str. 39 – 40)
• Učte děti, aby ocenili různé odrůdy výrobků tak, aby jejich rodinná strava byla rozmanitější
(> Viz popis hry „Rýže a fazole“, str. 39)
Metodologická doporučení
• Usnadněte diskusi mezi účastníky o aktuálních tématech, například o výběru potravin a stravovacích návycích
• Podporujte, aby jednotlivé osoby ve skupině vyjádřily svoje osobní názory, pochybnosti a obavy
• Naučte je argumentaci a jak si utvořit a obhájit svoji pozici
• Podněcujte emocionální odezvu studentů tím, že se budou zabývat otázkami, které jsou pro něj zásadní, za pomocí
funkčních vzdělávacích nástrojů, jako je hudba, hry nebo umění

. Plánování a organizace
vzdělávání v hnutí Slow Food
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Od konceptu k realizaci
vzdělávacích aktivit
Koncept
.1 Stanovení cílů
Učitel stanoví a sepíše cíle a záměry dané vzdělávací aktivity.

.2 Stanovení účastníků
Učitel stanoví účastníky vzdělávací aktivity a popíše hlavní sociokulturní charakteristiky.

.3 Stanovení místa, času, témat a vzdělávací metodologie
Na základě cílů, dostupného času a účastníků učitel stanoví témata, která je třeba řešit, a činnosti, které mají být
provedeny pro lepší pochopení těchto témat.
Pokud zadavatel této činnosti stanoví časová omezení, zvolí učitel taková témata a činnosti, které jsou v souladu s
poskytnutým časem.
Na základě těchto cílů učitel stanoví místo, kde se bude vzdělávací aktivita provádět, např. ve třídě, venku, na zahradě, v
parku, v potravinářském závodě, u distributora potravin, apod.
Učitel zvolí vzdělávací techniky a způsoby, které jsou v souladu s cíli, účastníky a dostupným časem tak, aby zachoval aktivní
a živý rytmus aktivity, a tím usnadnil učení. Měly by se střídat tradiční lekce a aktivní cvičení s účastí s upřednostněním
metod zaměřených praktickou činnost a zkušenosti a induktivní přístup.
Podporujte debaty a pořádejte hry, simulace, čtení etiket, praktickou přípravu a ochutnávky potravin tak, aby si účastníci mohli vyzkoušet
své vlastní dovednosti a uvědomit si, co se naučili.
Učitel by měl podporovat porozumění místnímu regionu a jeho aktérům, zapojovat místní výrobce a další osoby z poctivých
podniků, představovat účastníkům alternativní způsoby nákupu potravin a podporovat výměnu znalostí a praktik i mimo
školní učebnu (večeře, návštěvy farem, výměnu semínek místních odrůd apod.)
Učitel si musí být vědom toho, že aktivní a participativní učební metoda vyžaduje více času. Proto je nezbytné stanovit
časové rozvržení aktivit a mít připravenou řádu náhradních aktivit v případě nepředvídaných událostí nebo menší aktivity
účastníků.

.4 Stanovení nástrojů, vzdělávacích materiálů a technik
Učitel určí všechny materiály, které budou užitečné pro provádění plánovaných aktivit: výrobky pro ochutnávku,
prezentace, plakáty, papírové tabule, sešity, papírenské potřeby a další materiály pro hry a simulace.
To platí i pro všechna technická zařízení: mikrofony, projektory atd.

.5 Stanovení prostředí
Učitel stanoví prostředí, které je pro danou aktivitu nejvhodnější: třída s židlemi do tvaru podkovy nebo v řadách; stání v
kruhu, sezení na zemi nebo cokoli jiného, co bude vhodné pro zahájení a ukončení aktivity.
.6 Stanovení potřeby dalších koordinátorů (výrobci, vypravěči příběhů, asistenti atd.)
Učitel stanoví další osoby, které mohou být potřebné pro provádění aktivity, a také jakými dovednostmi by měly disponovat.
(> Viz formulář Plánování aktivity, str. 47)
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Příprava
.1 Výběr a školení dalších koordinátorů
Učitel zvolí další osoby na základě stanovených rolí. Vhodné osoby může nalézt například v místních conviviích, společenstvích apod.
Učitel naplánuje setkání se zúčastněnými osobami, kde jim sdělí program a aktivity, přidělí role a zajistí jejich motivaci.

.2 Příprava vzdělávacího prostoru
Učitel zkontroluje vhodnost a funkčnost zvolených prostorů v závislosti na cílech a posloupnosti aktivit a určí, jako vybavení a
uspořádání se použije.

.3 Zkouška
Učitel uspořádá zkušební setkání, na kterém si ověří funkčnost stanoveného programu a doladí nástroje a metodiku.

.3 Řízení
Učitel poskytne informace a navrhne potřebné nástroje. Učitel je také facilitátorem.
Fáze řízení učebny

• Vítejte
Učitel vřele přivítá účastníky a nastolí v učebně takovou atmosféru, která podporuje učení. Zajistí, aby se účastníci cítili
pohodlně, a pečlivě prochází jednotlivá témata. Navrhne zábavné aktivity za použití aktivních výukových technik tak, aby
podpořil socializaci účastníků (skupinové hry, prezentační hry, simulace atd.).
Učitel společně s účastníky stanoví „pravidla hry“, včetně času, cílů a metod. Dojde tak k uzavření „učební dohody“, kterou
se všichni účastníci zaváží. Učitel od účastníků zjistí jejich počáteční očekávání.

• Rozvoj
Učitel získá zpětnou vazbu na danou aktivitu a bude věnovat pozornost verbálnímu i neverbálnímu projevu účastníků.
Použije takové techniky a metody, které účastníkům umožňují prožívat učební aktivity způsobem, který přesahuje pouhý
přenos obsahu. Učitel umožní prostor pro diskuzi a podpoří dotazování a sdělování osobních zkušeností, aniž by kritizoval
nebo chválil. Bude klást dotazy všem přítomným tak, aby každý dostal možnost vyjádřit svůj názor, a snažit se stát spíše
stranou.
Učitel bude respektovat přirozený rytmus učení a střídat přenos vědomostí s fází zkušeností, poslouchání a diskuze. Ponechá
čas na to, aby každý pochopil obsah, zpracoval ho a mohl o něm diskutovat. Musí si uvědomit, že aktivní a participativní
výukový styl vyžaduje více času, a tudíž je důležité, aby si dobře naplánoval, kdy do výuky zasáhne, a také být schopen
přizpůsobit se podmínkám kontextu.
Učitel použije metodu zaměřenou na praktickou činnost a zkušenosti, protože je důležité upřednostňovat indukci před
dedukcí, tj. od praxe k teorii. Aby účastníci mohli vyzkoušet své vlastní schopnosti, jsou organizovány praktické zkušenosti:
srovnávací ochutnávky, smyslové hry, čtení etiket, kuchyňská cvičení apod.
Učitel pomáhá objevovat různé disciplíny a poskytuje podněty a informace, které pomáhají lépe porozumět potravinovému
systému a světu.

• Závěrečné aktivity
Učitel uspořádá závěrečné aktivity, které zrekapitulují hlavní témata prostřednictvím her, prohlížení snímků, vyjasnění
otázek apod. Skupina se po relaxačních aktivitách rozejde a odnese si s sebou něco, co jim připomene tento vzdělávací
zážitek.
(> Viz formulář Plánování aktivity, str. 46)
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.17

.1

Ochutnej med
Cíle

• Trénujte smysly prostřednictvím praktické ochutnávky nebo hry srovnávání tří typů stejného výrobku
• Pomocí ochutnávek se naučte o tom, jak se vyrábí med, o rozdílech mezi jednotlivými druhy medu, o jeho senzorických
vlastnostech, způsobech použití v kuchyni atd.

• Podněcujte zvědavost a svobodné vyjádření osobních názorů
• Podporujte diskusi a zapojení
Účastníci
Děti (starší 6 let) a dospělí.
Maximální počet účastníků je určen dostupným prostorem a personálem.
Popis aktivity
Před zahájením hry zamaskujte etikety nádob s medem a označte je čísly (která se použijí pro identifikací medů na
hodnoticím listu).
Každý účastník obdrží jeden hodnoticí list. Účastníkům jsou současně podány tři druhy medu v malých šálcích na
ubrouscích (v příslušných barevných a očíslovaných kruzích – včely).
Poté hra začíná! Cílem není stanovit úrovně kvality, nýbrž vytvořit si názor na potěšení z různých druhů medu, a ty ohodnotit
pomocí bodů.
Na hodnoticím listu každý účastník hlasuje tím, že zakroužkuje příslušnou včelku podle toho, jak jim med chutnal:
Včelka „Chutná mi“: 9 bodů
Včelka „Nevím“: 6 bodů
Včelka „Nechutná mi“: 4 body
Učitel poté shromáždí hodnoticí listy a sečte body, které uvede na výsledkovém listu.
Teprve když jsou konečné výsledky sděleny účastníkům, jsou tři typy medu odhaleny a vyhlášen vítěz.
Prostředí
Stoly a židle pro účastníky a pracovní plocha pro přípravu vzorků.
Materiály
Sada pro 30 účastníků obsahuje:
• Tři nádoby na tři druhy medu
• 40 podložek, 40 ubrousků, 100 čajových lžiček, 40 papírových kelímků

• Jeden technický list o ochutnávaných medech (> Viz příloha 1)
• 40 hodnoticích listů (> viz příloha 2)
• Jeden výsledkový list (viz příloha 3)
Koordinátoři
3 až 4 osoby
• Nejméně jedna osoba s dovednostmi v senzorické analýze a výrobě medu, která účastníkům poskytne další informace
• Nejméně jedna osoba s praktickými dovednostmi pro přípravu a úklid degustačních stolů
• Nejméně jedna osoba, která shromáždí a zpracuje výsledky
Příloha 1
Technický list pro ochutnávku medu

Akáciový med
Je to jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších medů, který spojuje vlastnosti, které spotřebitelé nejvíce oceňují: trvale
tekutý stav, jasná barva, velmi jemná vůně a chuť a vysoká sladkost. Tyto ceněné vlastnosti medu se mohou snadno
měnit podle sezónního počasí, přítomnosti jiných nektarů nebo špatných výrobních postupů.
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Barva: velice jemná, jeden z nejsvětlejších medů
Krystalizace: žádná (tekutý)
Vůně: velmi jemná
Chuť: velmi sladká, lehce přeslazená
Použití: Velmi jemný med, vhodný pro jakékoli použití. Díky vysokému obsahu fruktózy a nevýrazné chutí je velice
vhodné ke slazení (nápoje, jogurt, ovoce atd.), jelikož zachovává původní chutě. To z něj činí dobrou náhražku cukru.
Používá se v malém množství při výrobě chleba, protože kůrce poskytuje aroma a barvu.
Pediatři ho často doporučují smíchat s mlékem pro děti od jednoho roku.
Tajemství: Akáciový med se ve skutečnosti vyrábí z květů z falešné akácie, Robinia pseudoacacia L., také známý jako
trnovník akát. Tato rostlina původně pochází z jihovýchodní části Spojených států a v mnoha jiných částech světa je
považována za invazivní druh kvůli rychlému růstu a schopnosti přizpůsobit se různým podmínkám. V přírodě tento
strom dokáže vyrůst v mnoha různých půdách a je hojně rozšířen například v Itálii. Můžete ho spatřit podél
železničních tratí, kde je díky svému bohatému kořenovému systému využíván k posílení drážních svahů. Lesy
trnovníku akátu lze také nalézt v alpském podhůří a některé se rozléhají na stovkách hektarů. Trnovník akát je velmi
důležitý pro včelaře, jelikož včely z jeho květů produkují hojný a ceněný med. Když kvete, pokryje jeho větve voňavý
plášť květin, který připomíná sněhovou pokrývku.
Včely květy trnovníku zaníceně opečovávají a v době kvetení, které trvá okolo 10 dnů, téměř bez ustání sbírají jeho
nektar.
Trnovník akát je náchylný na působení deště; silná bouřka může odnést květy a zničit celou úrodu, zatímco lijáky sice
strom neponičí, avšak zabrání včelám, aby květy opilovali.
Tento strom bohužel kvete již v květnu, kdy je počasí často nestálé.
Výroba akáciového medu je obvykle riskantní proces, který vyžaduje intuici a dávku optimismu. Těmi však většina
včelařů disponuje, a tak jsou schopni čelit větru, který odhání včely a vysychá nektar, chladu, který brání včelám
vzlétnout z úlu, a také trvalému riziku deště. Včelaři se také musí spolehnout na svůj vlastní instinkt, když vybírají místa,
kde trnovník akát bude právě kvést.
Květen v alpském podhůří je krásný – mlha opouští pláně a přesouvá se k vrcholkům okolních hor, které jsou stále
zakryté sněhem. Pásy zelených luk jsou náhle přerušovány skvrnami bílých kvetoucích trnovníků. Ticho lesa narušuje
hluk větru a neustálé bzučení včel, které sbírají nektar.
Akáciový med je jedním z nejsvětlejších medů a udržuje si kapalnou konzistenci bez ohledu na teplotu nebo čerstvost
(krystalizuje jen velmi zřídka). Vůně je jemná a chuť velmi sladká, s náznaky vanilky. Tento med se těší obecné
popularitě a je obzvláště vhodný jako sladidlo, jelikož zachovává původní chuť potravin a nápojů.

Med z pomerančových květů
Jeden z nejoblíbenějších jednodruhových medů s intenzivní a jemnou vůni připomínající květy, ze kterých je vyroben.
Barva: velmi světlá, po krystalizaci bílá
Krystalizace: během několika měsíců
Vůně: silná, po květech, připomínající citrusy
Chuť: silně aromatická, po květech a ovoci
Použití: Jeden z nejvíce ceněných stolních medů díky své nádherné květové vůni a schopností spojit se téměř se všemi
sladkými výrobky. Je však velmi citlivý na teplo a jeho jedinečné vlastnosti jsou nejlépe zachovány, pokud není tepelně
zpracovaný. Zkuste to zamíchat do jogurtu, přidat do šlehačky nebo dezertů na bázi krému, mascarpone nebo ricotty.
Tajemství: Ještě předtím, než si lidé oblíbili pomeranče, byla Sicílie poseta pomerančovníky, jak dokazují záznamy z
přelomu prvního tisíciletí, kdy Arabové dováželi pomeranče jako dekorační rostliny. Tehdy se však jednalo o hořké
pomeranče – krásné, avšak nejedlé plody. Během minulého století se pomeranče sady rozšířily po celém ostrově a
Sicílie se stala jedním z největších evropských producentů pomerančů. Jasně zelené listy pomerančovníku vytvářejí
krásný kontrast s vyprahlou půdou, ve které rostou. V zimě jsou stromy plné jasně zbarvených plodů, a proto není divu,
že oranžová barva získala svůj název právě po tomto ovoci.
Mimořádná vizuální podívaná době, kdy pomerančovník nese plody, je v silném kontrastu s nevýrazným obdobím
kvetení v březnu a dubnu. Květy pomerančovníku jsou natolik bílé a nádherné, že se staly symbolem čistoty, který se
dodnes ještě používá jako ozdoba pro nevěsty. Jejich vůně je tak intenzivní, že jsou destilovány a používány v
parfémech a cukrovinkách.
Květy pomerančovníků jsou také silným lákadlem pro včely, které dobře vědí, že koruny těchto květů doslova
přetékají nektarem. Aromatem pomerančů tak voní celý úl, stejně jako včely.
Když včely sbírají nektar, nemohou odolat přitažlivosti i jiných kvetoucích citrusových stromů, jako jsou mandarinky a
citronovníky, a tak se malé množství nektaru z těchto květin nevyhnutelně smísí s nektarem pomerančovníků.
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Pokud je poměr mezi chutěmi příliš silný, někdy se vzniklý med nazývá „citrusový med“, který je však stejně ceněným
medem.
Med z pomerančových květů krystalizuje několik měsíců po sklizni a je velmi světlý, téměř bílý. Jeho intenzivní vůně
připomíná pomerančový květ, zatímco chuť mísí aroma jak květů, tak plodů. Jedná se o jeden z nejvíce ceněných
stolních medů díky své nádherné květové vůni a schopností spojit se téměř se všemi sladkými výrobky. Je vynikající v
cukrovinkách nebo přidaný do jogurtu, pomazánek nebo čaje.

Kaštanový med
Tento med má charakteristiky, které mnohým spotřebitelům nejsou po chuti (tmavá barva, štiplavý zápach, hořká
chuť). Přesto však stále roste počet lidí, kterým tyto vlastnosti naopak vyhovují. Kaštanový med vyráběný převážně z
nektaru je zpravidla světlejší barvy, s vyšším obsahem vlhkosti a výraznější vůní a chutí. Při použití většího množství
medovice je obsah vody ve výsledném medu nižší a jeho aroma méně štiplavá a chuť méně hořká.
Barva: tmavě jantarová
Krystalizace: žádná (tekutý) nebo velmi pozvolná
Vůně: silná, charakteristická, po hrabance
Chuť: silná, charakteristická, po hrabance, s hořkým koncem, občas přílišně intenzivní
Použití: Velmi neobvyklý med, ocení ho zejména ti, kdo nemají rádi obyčejné chutě nebo přílišnou sladkost. Jeho
hořká chuť a silná vůně z něj činí nevhodné sladidlo; je vhodnější jako přísada do pokrmů a nejlépe se konzumuje v
syrové podobě namazaný na pečivo s máslem. Je také výborný s ricottou nebo zrajícími sýry, jako je parmezán.
Tajemství: Kaštanové lesy si lidé značně „domestikovali“. Jsou sázeny způsobem, který umožňuje sklízen ořechů, a tak
jsou udržovány uklizené a zbavené mrtvých listů a sázeny na dostupných místech. Kaštanové lesy připomínají spíše
olivový háj než dubový les a vyžadují neustálou péči. Stromy mají tendenci být růst do šíře a mají silné, impozantní
kmeny. Kaštanové stromy mohou dosáhnout značného stáří a majestátních rozměrů.
Byli to Římané, kdo do Itálie přinesli kaštan z Blízkého východu, aby ho pěstovali pro ořechy. Nicméně kaštanové lesy
se v italských horách rozšířily až později, v 19. století. Po více než 100 let byly kaštany jednou ze základních potravin
místních lidí, po druhé světové válce však byly kaštanové lesy opuštěny. Dnes jsou opět obnovovány, avšak kaštany již
nejsou jídlem pro chudé, nýbrž vyhledávanou gurmánskou pochoutku.
Kaštanové lesy rostou napříč Apeninami. Často shlížejí z okolí na drobné vesnice, což svědčí o významu, který po
dlouhá staletí nesly pro místní obyvatelstvo. V Kalábrii je kaštan typický pro vnitrozemskou část regionu. Místní
kaštanové lesy zde leží dále od moře a zůstaly lépe zachovalé, divoké a plné vzpomínek. Kaštany zde rostou hojně a
daleko od silnic, chráněné před znečištěním. V létě jsou terčem rojů včel, které z něho získávají nektar. V závislosti na
nadmořské výšce kaštany kvetou mezi červnem a červencem. Kvetoucí kaštanový háj lze rozpoznat i z dálky, a přestože
nejsou obzvláště krásné, jejich dlouhé žluté trsy, které jsou silně aromatické a lepkavé na dotek, skýtají dostatek pilu a
nektaru.
Kaštanové květy jsou pro včely silným lákadlem a v době jejich opilování jsou včely velmi aktivní, někdy dokonce
agresivní. Každý den bez ustání sbírají nektar, někdy i po západu slunce.
Kaštanový med má vysoký obsah fruktózy a krystalizuje až po dlouhé době. Má tmavou barvu, od hnědé až po černou, a
silnou, intenzivní vůni, lehce tříslovitou a dřevnatou z tříslovin rostlin, jejichž stopy jsou v medu patrné. Kaštanový med
rovněž obsahuje zrna pilu kaštanovníku. Jeho chuť je velmi zvláštní: není příliš sladká a má hořký konec. Ocení ho
zejména ti, kdo neholdují sladkému.
Med je ideální pro samostatnou ochutnávku a skvěle se doplňuje se zrajícími sýry nebo silně kořeněným
masem, kdy vytváří jedinečné, lahodné kombinace.
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Příloha 2

Příloha 3

Výsledkový list
CELKOVÝ POČET BODŮ

Med č. 1
Med č. 2
Med č. 3
Pozn.:
Na hodnoticím listu jsou hlasy vyjádřeny „včelkami“:
Včelka „Chutná mi“ odpovídá 9 bodům
Včelka „Nevím“ odpovídá 6 bodům
Včelka „Nechutná mi“ odpovídá 4 bodům
Přiřazení čísel ochutnávaným medům
Č. 1
Akáciový med
Č. 2
Med z pomerančových květů
Č. 3
Kaštanový med

.21

Popisy aktivit

VÝSLEDEK (PODLE
BODŮ)
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Projekt školní zahrady
Venkovní učebna pro pěstování
učení a ochutnávání plodů země
Cíle
Zřídit ve školách zahrady, kde se žáci učí o potravinách:
• Zavedení multidisciplinárního vzdělávání v oblasti výživy
Vzdělávat děti o potravinách a životním prostředí:
• Učení se o rozmanitosti a biodiverzitě, sezónnosti, přirozených cyklech, metodách ekologického pěstování, které
respektují přírodu, spolupráci a rozvoj dialektiky
• Pomoci dětem pochopit jejich vlastní činnosti a rozhodnutí
Naplánovat společně s učiteli vzdělávání v oblasti výživy a životního prostředí
• Uplatnění induktivní metodiky a participativního a aktivního přístupu k vedení učebny (založeného na zkušenostech a
činnostech)
• Vnímání reality jako souboru jevů vnímaných smysly, pochopení jejich fungování a vytvoření lexikonu chuti.
• Uvědomení si skutečnosti, že jídlo není jen o výživě, ale také o kultuře
• Porozumění místnímu prostředí, místním výrobkům, receptům a aktérům (řemeslníci, výrobci, kuchaři), navázání
vztahu s těmito aktéry
• Osvojení si zásady ekologického pěstování
Vytvořit učící se komunitu, podporovat výměnu znalostí s místními lidmi (rodiče, prarodiče, zahradníci, výrobci atd.).
Vytvořit globální síť školních zahrad.
Účastníci

• Předškolní děti, žáci základních škol a studenti středních škol
• Učitelé předškolní děti, žáků základních škol a studentů středních škol
• Rodiče a místní komunita
Popisy aktivity
Doba trvání: tři školní roky
• Vypracujte dohodu o porozumění mezi zainteresovanými osobami – školou, conviviem hnutí Slow Food, místní správou
(obec, místní úřady atd.), dalšími veřejnými nebo soukromými subjekty, které mohou pomoci vytvořit správné podmínky
pro rozvoj projektu (financování, poskytnutí pozemku, semen, nástrojů atd.).

• Připravte a zřiďte zahradu s plodinami: škola se bude starat o vzdělávací program projektu a vytvoření zahrady ve
spolupráci s conviviem hnutí Slow Food a odbornými zahradníky

• Proveďte školení učitelů: školitelé hnutí Slow Food provedou školení během tří let: První
rok: pěstování a cvičení smyslů
Druhý rok: potraviny a životní prostředí Třetí rok:
místní gastronomická kultura a historie

• Uspořádejte setkání s rodiči, abyste je informovali o vzdělávacím programu a podpořili jejich účast
• Uspořádejte se žáky ve třídě, na zahradě nebo na náměstí aktivity a akce týkající se vzdělávání v oblasti potravin, životního
prostředí a degustace. Například: občerstvení; trhy; zavařování; setí; degustace; červí líheň, prohlídky farem, ekologických
muzeí, muzeí řemesel, botanických zahrad, vzdělávacích farem, pohostinství atd.
Prostředí

• Učebna pro školení učitelů se židlemi a stoly
• Učebna pro vzdělávací workshopy pro žáky se židlemi a stoly
• Zahrada s plodinami pro praktické činnosti
• Školní jídelna
Materiály

• Materiály pro plánování (plakáty) a zřízení zahrady (gumáky, rukavice, lopaty, motyky, hrábě, vidle o vhodné velikosti pro
žáky; semena, ploty, konve nebo hadice na zalévání apod.)

• Ochutnávkové sady pro senzorické workshopy a ochutnávky v učebně
• Zařízení pro školení učitelů (papírové tabule, projektor, počítač atd.)
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Koordinátoři

• Učitelé se zkušenostmi v zahradnictví; senzorické, potravinářské a environmentální výchově, gastronomické kultuře a
historii; technikách a modelech vzdělávacího plánování; metodologii a technikách aktivního a participativního řízení
učebny
• Odborní zahradníci, kteří mohou předávat znalosti spojené s materiální a sociální kulturou
• Koordinátoři hnutí Slow Food s organizačními a sociálními dovednostmi a místními znalostmi
Další informace
Vzdělávací materiál poskytnutý žákům zapojeným do projektu bude vycházet z těchto zdrojů:
• R. Nistri, Dire Fare Gustare. Percorsi di Educazione del gusto nella scuola, Bra, Slow Food Editore, 2003
• Různí autoři, Il Piacere dell'orto, Bra, Slow Food Editore, 2010
• F. Capra, Ecoalfabeto, Viterbo, Stampa Alternativa – Nuovi Equilibri, 2005
• A. Arossa (ed.), Ortofrutta. Dispensa Master of Food, Bra, Slow Food Editore, 2005
• A. Howard, I Diritti della Terra, Bra, Slow Food Editore, 2005
• N. Perullo (ed.), Storia e cultura della gastronomia. Dispensa Master of Food, Bra, Slow Food Editore, 2007
• Různí autoři, Ricette di Osterie d’Italia. L’orto, Bra, Slow Food Editore, 2005
• Různí autoři, Alle origini del gusto, Slow Food, 2008
• E. Bussolati, L’orto - un giardino da gustare. Collana Slow Kids Per mangiarti meglio. Slow Editore, 2011
Italské školní zahrady mají svoji vlastní specializovanou sekci v rámci webové stránky www.slowfood.it/educazione (v
italštině), kde jsou uvedeny kontakty a hlavní charakteristiky a iniciativy pro každý projekt, a také specializovanou sekci v rámci
sociální sítě www.growtheplanet.net a na facebookové stránce hnutí Slow Food Italia.
Členské školy se tak mohou vzájemně kontaktovat a účastnit se mezinárodních setkání, jako je Salone del Gusto nebo
Terra Madre. Italské školní zahrady jsou ve spojení se školními zahradami v projektu A Thousand Gardens in Africa (viz
také www.slowfood.com/education a www.slowfoodfoundation.org)
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Příprava sušenek z jatoby (brazilská archa chuti)
Jatobě, stromu z brazilského biomu Cerrado s nekonečným
množstvím využití, hrozí vyhynutí
Cíle

• Naučit se hodnoty pomalosti prostřednictvím pečlivého prosévání mouky z plodů stromu jatoba
• Seznámit se s přírodními cykly a biologickou rozmanitostí dané oblasti (biomy Mata Atlântica a Cerrado), protože jatoba
plodí pouze během suchých zimních měsíců, které jsou typické dlouhými obdobími bez deště (červenec – srpen)

• Učit se prostřednictvím praktických činností, protože praktické zkušenosti, od získávání mouky až po přípravu
sušenek, podporují učení a radost ze spolupráce a zapojení

• Podnítit zvědavost o dobrém, čistém a spravedlivém jídle s vysokou nutriční hodnotou
Účastníci
Děti od 6 do 10 let
Popis aktivity
Workshop je rozdělen na čtyři části.
Skupinová diskuse o hodnotě stromu jatoba, který je typický pro biom Cerrado a kterému hrozí vyhynutí (délka: 30 minut)
• Zhlédnutí krátkého videa o stromu jatoba
Během první aktivity děti extrahují a zpracují mouku z plodů stromu jatoba (délka: 1 hodina)
• Sběr plodů spadaných pod stromy
• Rozbití tvrdých skořápek plodů s pomocí učitele
• Prosévání mouky
• Zachování semen a skořápek pro další využití nebo na ukázku členům rodiny
Příprava sušenek z poloviny pšeničné mouky (Brazílie není soběstačná při produkci pšenice) (délka: 1 hodina a 30 minut)
• Rozdělte děti do čtyř skupin, aby mohli uhníst těsto podle receptu na plakátu
• Každé dítě má svoji vlastní čepici a zástěru
• Sušenky si děti mohou nakrájet vlastních tvarů
• Během pečení (20 minut) uspořádejte učebnu a stolu a zahajte skupinovou diskusi o získaných zkušenostech.
• Ochutnejte a podělte se o sušenky s ostatními třídami a učiteli ve škole
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Zaznamenání aktivity (délka: 1 hodina)
• Zakreslete všechny fáze aktivity – sběru plodů po konečnou ochutnávku – do cvičebnice „Strážci biodiverzity“.
• Okopírujte si recept z cvičebnice, abyste se o něj mohli podělit s členy rodiny
Prostředí

• Část první: židle uspořádané do tvaru podkovy pro sledování videa a skupinovou diskusi
• Část druhá: židle v kruhu, děti se střídají při prosévání (jedno síto na tři děti)
• Část třetí: rozdělení do skupin, sezení u stolu s čepicemi a zástěrami
• Část čtvrtá: stoly uspořádané do tvaru podkovy, aby si děti mohly zapsat recept a kreslit
Materiály
Video o stromu jatoba, projektor a DVD přehrávač, strom jatoba v období plodnosti (červenec, srpen, září), nože, síta,
nádoby, ingredience podle receptu, pekáče, trouba, čepice, zástěry, talíře, cvičebnice, barvy, tužky a pera.
Koordinátoři
Jeden učitel na každých 12 dětí se zkušenostmi s extrakcí mouky, přípravou sušenek a podporou diskuze mezi dětmi.
Příprava a plánování aktivity
Najděte stromy jatoba – v lese, na školní zahradě, v parku, na náměstí nebo u
silnice. Vyškolte učitele a projděte si jednotlivé fáze aktivity.
Další informace
www.umpedeque.com.br
come-se.blogspot.com
www.slowfoodbrasil.com
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Předávání tradičních znalostí a technik
Maniok a brazilská gastronomická kultura
Cíle

• Zdůraznit význam manioku ve vývoji brazilské gastronomické kultury
• Podporovat tradiční znalosti související s kultivací manioku, produkcí výrobků z manioku a kulinářským využitím
manioku

• Podnítit zájem o původní historii a kulturu Brazílie
• Posílit vztah dětí ke své kulturní identitě
Účastníci
Školáci ve věku od 7 do 11 let.
Počet dětí závisí na velikosti třídy. Níže uvedený počet koordinátorů je vhodný maximálně pro třídu 40 dětí.
Popis aktivity
Aktivita začíná krátkou prezentací o objevu Brazílie Evropany s popisem příchodu Portugalců a o domorodých lidech, kteří v
té době žili na území dnešní Brazílie – jejich kultuře, zvycích, hlavních potravinách, manioku. Při hovoření o tom, jak
Portugalci náhodou „objevili“ Brazílii při cestě do Indie, když hledali koření, můžete po třídě posílat krabičku s různými
kořeními tak, aby děti mohly poznat jejich vůně, barvy a tvary.
Povzbuďte děti, aby promluvily o původu svých rodin a jejich stravovacích návycích a prezentovaly tradiční recepty
svých domácností.
Sdělte dětem, že se budou učit o způsobu získávání maniokového škrobu, díky čemuž si budou na příštím workshopu
schopny připravit tapioku, základní potraviny původních obyvatel Brazílie.
Děti si nejprve umyjí ruce a poté si mohou osahat a očichat různé druhy škrobu a jiné produkty z manioku v miskách,
které si podávají po třídě.
Následně se všichni usadí k velkému stolu.
Koordinátor dětem ukáže jak získat maniokový škrob pomocí jednoduchého procesu založeného na původních technikách vyvinutých
domorodými Brazilci.
Při vysvětlování dvou způsobů extrakce maniokového škrobu (tradičního a moderního) poskytne koordinátor praktickou ukázku.
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Oloupaný a nakrájený maniok se v mixéru smíchá s vodou (v dostatečném množství), aby vznikla hladká tekutina.
Tekutinu rozlijte do malých misek, které se rozdají dětem společně s bavlněným filtrem. Tekutinu následně přefiltrujte,
filtr vymačkejte a oddělte pevné části.
Tekutinu nechte odpočinout na místě, kde děti během dne mohou sledovat, jak se usazuje škrob. Za pomocí učitele odstraňte
vodu na povrchu.
Poté bude určen jeden ze žáků, který ostatním sdělí, co se naučil o manioku a způsobu extrakce škrobu. Na příštím workshopu
si děti ze získaného škrobu připraví tradiční pokrm – tapiokové placky.
Bude se podávat maniokový dort a děti dostanou vzdělávací materiál.
Prostředí
Aktivita se koná ve třídě. Je třeba mít v blízkosti zdroj vody a také elektrickou zásuvku pro napájení mixéru. Židle jsou
umístěny do půlkruhu a stoly sraženy do dlouhé řady. Je nutné zajistit dostatek místa pro všechny děti a koordinátora, aby
mohli stát kolem stolu.
Doprostřed stolů umístěte veškerý materiál potřebný k pro ukázku extrakce škrobu (včetně manioku a vody).
Materiály
Potraviny
• Jeden oloupaný kořen manioku
• 1,5 kg oloupaného manioku nakrájeného na středně velké kousky
• Jedna krabička s různými druhy koření, jako je například bílý a černý pepř, skořice, hřebíček, koriandr, badyán atd.
• Vzorky různých typů maniokového škrobu a mouky, a pokud je to možné, také tucupi (vařená a kořeněná manioková šťáva)
• Maniokový koláč nakrájený na kousky (nebo jiné jídlo z manioku, které se dá snadno jíst ve třídě)
Jednorázové materiály
• Ubrousky a role papírových ručníků
• Kávové šálky
• Čajové lžičky
• Čisticí prostředky (mýdlo, prací prostředek, líh)
Nádobí
• Jedno kuchyňské prkénko
• Jeden nůž
• Jednu škrabku
• Jeden mixér
• Bavlněné filtry (jeden pro každé dítě)
• Malé misky (jednu pro každé dítě)
• Čtyři střední misky (pro sběr tekutiny a dužinu manioku)
• Čepice pro každé dítě a další osoby
• Jeden koš na odpad
• Talířky pro servírování dortu
• Pokud je to možné: tipiti (tradiční slámové nádobí používané k mačkání manioku a extrakci tekutiny)
Tištěné materiál
• Kontrolní seznam (ingredience/vybavení)
• Vzdělávací materiál pro děti s popisem dvou způsobů extrakce maniokového škrobu, receptem na dort a návrhy na
udržitelný životní styl
Koordinátoři
Tři lidé, kteří rádi pracují s dětmi a mají kulinářské dovednosti
• Jeden koordinátor
• Jeden nebo dva kuchaři
• Jeden nebo dva pomocníci
Příprava a plánování aktivity
Pokud je aktivita pořádána ve škole
Zašlete škole dopis, ve kterém požádáte o sdělení termínu a času workshopu, informujete učitele o jeho konání a požádáte o
jejich podporu.
Nejméně jeden týden před workshopem:
• Potvrďte den, čas a počet dětí ve škole
• Potvrďte účast koordinátorů
• Požádejte školu, aby dětem předala dopis, ve kterém je žádáte, aby si z domu přinesly rodinné recepty.
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Recepty si děti přinesou na první lekci. Děti se doma zeptají členů rodiny, zda neznají nějaké recepty z manioku nebo z výrobků
z manioku. Také se mohou zeptat svých rodičů nebo prarodičů, zda si vzpomenou na to, co jedli, když byli dětmi.
Den předem:
• Zajistěte ingredience/nádobí
• Upečte dort
• Vytiskněte materiály
Den konání workshopu:
• Koordinátoři se setkají ve škole nejméně 45 minut předem
Další informace
Aktivitu připravili: Convivium Rio de Janeiro – Brasile a Instituto Maniva – contact:
Margarida Nogueira (ředitel convivia Rio de Janeiro)
Tel. +55 21 2267 4012
mgng02@gmail.com
Webové stránky institutu Maniva: www.institutomaniva.org
Webov stránky institutu Embrapa (brazilský institut zemědělského výzkumu): www.cnpmf.embrapa.br
Knihy: Mandioca, o pão do Brasil , autor: Vanderleie da Silva Santose (výzkumník na institutu Embrapa) – vydáno v
portugalštině, francouzštině, angličtině a španělštině

.5 Tajemná omeleta a jiné recepty
Přineste zahradu ke stolu

Děti si užívají, pokud mohou sníst, co samy vypěstovaly na zahradě. Toho lze dobře využít pro podporu pestré a zdravé
stravy, která zahrnuje znovuobjevení místních zeleninových odrůd a receptů.
Cíle

• Podnítit zájem o jídlo, především cvičením smyslů
• Porozumět vztahům mezi potravinami a životním prostředím, zdravím a kulturou
• Podporovat místní a tradiční výrobky a místní gastronomickou kulturu, a to i v rodinách žáků
• Podporovat přenos znalostí mezi generacemi
• Rozvíjet ruční dovednosti a skupinovou práci
Účastníci
Děti všech věkových kategorií.
Popis aktivity
Příklady činností, které se budou konat během školního roku:
Sušenky a medové koláče – prosinec
Děti se rozdělí do skupin a upečou sušenky a dorty podle receptů svých babiček a matek. Děti, rodiče a učitelé je poté
mohou jíst společně.
Focaccia s rozmarýnem – únor
Děti na zahradě sklidí rozmarýn a poté společně uhnětou těsto a upečou focacciu, kterou si mohou dát ke svačině.
Tajemná omeleta – květen
Tuto aktivitu můžete zahájit čtením nějakého podnětného příběhu, který se týká potravin. Učitelé poté děti rozdělí tři nebo
více týmů. Každý tým si vybere zeleninu, kterou použije pro přípravu omelety, aniž by použité ingredience vyzradili
ostatním. Jeden tým tak například může připravit omeletu s aromatickými bylinkami (např. máta, bazalka, oregano,
majoránka nebo šalvěj) a jarní cibulkou, zatímco jiný použije cuketu nebo mangold.
K obědu pak každý dostane tři kusy omelety, od každého z týmů po jednom. Děti poté hádají, z čeho jsou
připraveny. K přípravě omelet děti mohou použít tradiční recepty svých babiček.
Pizza pro každého – červen
Děti připraví pizzu z rajčat a mozzarelly a naservírují ji všem spolužákům k obědu.
Začnou tím, že na zahradě natrhají rajčata, čerstvou bazalku a oregano. S pomocí školního kuchaře si připraví těsto, které
nechají vykynout. Mezitím si nakrájí rajčata, mozzarellu, bazalku a oregano. Jakmile těsto vykyne, uválí pizzu a vloží ji do
trouby. Pizzu poté naservírují spolužákům k obědu.
Za odměnu dětí získají diplom „odborného kuchaře“.
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Rajčatová bruschetta – trh ke konci školního roku – červen
Na trhu po skončení školního roku, kdy děti prodávají svoji produkci rodičům, každý obdrží svačinku z chleba a rajčat ze
zahrady. Děti pomohou kuchaři připravit bruschettu, potírat ji olejem, krájet rajčata a klást je na nakrájené plátky. Rodiny děti
si tak budou moci uvědomit rozdíl mezi zralým rajčetem ze zahrady a tím ze supermarketu.
Workshopy vyžadují pečlivou organizaci. Zatímco personál školní jídelny, kuchař a další osoby mohou pomoci s praktickými
záležitostmi (přísady, množství, doba vaření, potřebné vybavení atd.), učitelé by měli věnovat organizaci skupiny děti tak, aby
si z workshopu odnesly hodnotné zkušenosti všechny věkové skupiny.
Prostředí
Zajistěte plně vybavenou kuchyň, kde se děti mohou zapojit do přípravy jídla, a učebnu se stoly a židlemi, kde budou
účastníci ochutnávat výrobky, včetně místa pro jejich finální úpravu.
Materiály

• Kuchyň vybavená troubou, miskami, krájecími prkénky, plechy na pečení atd.
• Zástěry pro děti (mohou si je přinést z domu). Zástěry jsou důležité, protože slouží jako jistý rituál před vařením – stejně
jako skuteční šéfkuchaři!

• Karty, papír a tužky pro zapisování receptů
Koordinátoři
Učitelé, zkušený zahradník, školní kuchař, dietolog, rodiče dětí a prarodiče.
Další informace
Recepty získané ve škole jsou skutečnou pokladnicí tradičních znalostí a poskytují přehled o různých kulturách. Mohou
také sloužit jako zajímavý výchozí bod pro další rozhovory s dětmi.
S těmi nejmladšími můžete prozkoumávat rozdíly a podobnosti mezi jednotlivci (pojmy spojené s multikulturalismem),
zatímco se staršími dětmi můžete probrat rozdíly a podobnosti mezi populacemi, analyzovat kultury, krajinu, plodiny,
migraci a kulturní křižovatky.
Každá škola si může navrhnout vlastní podobný projekt a zvolit své vlastní recepty podle toho, odkud pocházejí zúčastněné děti.
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Objevitelé potravin
Cíle

• Naučit se o určitých potravinách a o jejich spojení s určitým místem
• Objevovat biologickou rozmanitost
• Rozvíjet paměťové dovednosti
• Podnítit zvědavost
• Podpořit spolupráci a zapojení
Účastníci
Děti od 6 do 10 let Maximální počet účastníků je určen dostupným prostorem a personálem. Dostatek dětí pro vytvoření
alespoň dvou týmů.
Popis aktivity
Aktivita je rozdělena do čtyř odlišných fází:
Přivítání
Účastníci jsou přivítáni a je jim sdělen rámec aktivity. (> Viz příloha 1)
Děti jsou pak rozděleny do dvou týmů (chléb a čokoláda vs. sýr a med).
Paměť
První z her otestuje paměť a zahrnuje 12 párů krabiček obsahujících stejné potraviny, konkrétně tři druhy chleba, tři druhy
medu, tři druhy čokolády a tři druhy sýra.
Uvnitř krabiček jsou umístěny krátké texty, které popisují spojení mezi jídlem a místem. (> Viz příloha 2)
Totemy
Druhá a poslední hra zahrnuje kvízy (> viz příloha 3), kdy každý tým musí vyřešit dvě série kvízů, které odpovídají dvěma
totemům (totemy čokolády a chleba pro jeden tým a totemy sýru a medu pro druhý tým).

Totemy mají různé barvy a obsahují různé obrázky (> viz příloha 4)
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Svačina/certifikát
V poslední fázi se bude jíst svačina (chléb, sýr, čokoláda, med) a rozdávat certifikáty.
Prostředí
Velký prostor, který lze rozdělit do čtyř částí, každý věnovaný určité činnosti.
Materiály
Tyto čtyři části by měly být co nejlépe vyznačené, např. pomocí čtyř šipek na zemi od vchodu do uvítacího prostoru, od
uvítacího prostoru k paměťové hře, od paměťové hry k totemům a od totemů ke svačině; nebo čtyřmi kruhy na zemi okolo
čtyř totemů; nebo dělícími stěnami pro oddělení prostoru se svačinou.
Pro přivítání
• Velký kompas a velká lžíce
• Cedule s klíčovými slovy (mohou být připevněny na stěnu nebo viset za provázek ze stropu): KRAJINA – TRADICE – ZDE –
TAM – POTRAVINY – ROSTLINY – ZVÍŘATA – ZVĚDAVOST – MÍSTO
Pro paměťovou hru
• 24 krabiček
• Tři druhy medu v nádobách (např. včelí, kaštanový a luční)
• Tři druhy čokolády (např. hořká, mléčná a s kousky kakaa)
• Tři druhy pečiva (například celozrnný, bílý a grissini)
• Tři druhy sýra (např. zrající, tažený nebo čerstvý)
• Čísla (1 až 24) přilepená na zemi; budou viditelná, jakmile se odstraní krabičky (když jsou nalezeny páry).
• Velké otazníky (pro označení prostoru s hrou)
Pro totemy
• Čtyři trojrozměrné totemy pokryté obrazy a kvízy
Pro občerstvení
• Občerstvení z kombinací potravin (např. chléb a med, chléb a čokoláda, chléb a sýr, sýr a med)
• Papírové ubrousky, biologicky rozložitelné šálky a talířky
• Stoly a židle
• Certifikáty „objevitele potravin“
• Velká mapa světa nebo Itálie na zdi, která symbolizuje otevřenost dalšími oblastem a jejich potravinám
Koordinátoři
4 lidé (na cca 10 dětí):
• Jedna osoba, která dokáže bavit děti a vyprávět příběhy
• Dvě osoby, které budou dohlížet na týmy během aktivity a zajistí, že se bude zapojovat každý
• Jedna osoba, která připraví jídlo v kuchyni
Příloha 1

Příběh
Vítejte, chlapci a dívky.
Chystáte se objevit tajemství a zúčastnit se menšího dobrodružství. Ale než začneme, musím vám něco povědět...
(ztiší hlas)
Ve světě existuje jeden zvláštní druh objevitelů.
Nazýváme je objeviteli potravin. Jsou si vzájemně velice blízcí, vyměňují si recepty, mají svůj vlastní symbol, motto
a poslání a já vám o nich nyní něco prozradím.
Je to skupina zvědavých, dobrodružných a přemýšlivých lidí, kteří milují jídlo. Svoje poslání berou velice vážně, ale také
se umí bavit a všude mají kamarády.
Jejich symbolem je velká lžíce s kompasem uvnitř. Jejich motto zní „Něco tady, něco tam“, což může znít záhadně, ale
ve skutečnosti znamená, že to, co roste a co jíte na jednom místě, není stejné jako to, co roste a co jíte na jiném místě.
Jejich nekonečným úkolem, tedy posláním, je objevovat potraviny ze všech zemí světa.
Že jste o nich ještě neslyšeli?
A přesto žijí všude kolem nás. Každá země má svoje vlastní potraviny. Každé místo má svoje unikátní klima, zvířata,
rostliny, příběhy, tradice a zvyky. A proto není pouze jeden sýr, ale jsou jich tisíce, stejně jako třeba chléb.
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Objevitelé potravin cestují po světě a hledají potraviny, se kterými se poutá zajímavý příběh.
A dnes se s nimi vydáme hned na čtyři výpravy za čtyřmi potravinami ze čtyř různých míst. Pokud je nalezneme, třeba
nás s sebou vezmou i na další své výpravy za novými objevy. Takže nyní se musíme rozdělit do dvou týmů: První se
vypraví do Ekvádoru a po cestě zpět se zastaví na Sicílii. Druhý tým bude muset zdolat vysoké hory, aby nalezl speciální
tekuté zlato, a poté projde přes Toskánsko, aby si zde povídal o ovcích.
Nejprve však musíte absolvovat test: Není snadné se stát objevitelem potravin!

Příloha 2

Texty pro krabičky
Med 1
Med vyrábí včely z nektaru z květů nebo medoviny produkované hmyzem, který se živí stromovou šťávou.
Med 2
Med má unikátní chuť a vzhled v závislosti na tom, jaké květiny a rostliny včely naleznou. Pokud má včelka nektar z
mnoha různých květin, potom se vzniklému produktu říká „med“, „jednodruhový med“ nebo „luční med“.
Med 3
Med se nazývá podle rostliny, ze které včely získají nektar pro jeho výrobu (např. pomerančový, kaštanový,
levandulový apod.). Každé místo má své vlastní rostliny, a tedy i med.
Mléčná čokoláda
Mléčná čokoláda byla vynalezena v 19. století ve Švýcarsku. Předtím byla čokoláda vždy poměrně hořká.
Hořká čokoláda
Hořká čokoláda se vyrábí v Turíně již po dlouhá staletí a v dnes se v této oblasti vyprodukuje 40 % veškeré italské
čokolády
Kousky kakaa
Čokoláda se vyrábí z kakaových bobů. Existuje více než 3 000 odrůd kakaa, které lze rozdělit do tří velkých rodin
(Criollo, Forastero a Trinitario).
Sýr 1
V Itálii mléko většinou pochází z krav, ovcí, koz a buvolů. Různá zvířata žijí v různých oblastech, a tak mají různé
oblasti své unikátní sýry.
Sýr 2
Sýry se často nazývají podle místa, kde se vyrábějí. Například čedar, stilton, rokfór, camembert nebo parmazán.
Sýr 3
Na některých farmách je sýr stále vyráběn ze syrového mléka, které zachovává všechny jeho charakteristické
vlastnosti. Ve velkých mlékárnách se mléko ošetřuje tak, aby vydrželo déle.
Celozrnné pečivo
Celozrnné pečivo se vyrábí z hrubší mouky, která obsahuje více bílkovin, minerálů a vitamínů.
Bílé pečivo
Po světě se peče nekonečné množství druhů pečiva – kynuté, malé, velké nebo v různých zvláštních tvarech.
Grissini
Pečivo lze upéct z mnoha různých obilných zrn a lidé si obvykle vybírají ta nejlepší, která rostou v jejich oblasti.
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Příloha 3

Kvízy
Čokoláda

1 • Odkud PŮVODNĚ čokoláda pochází?
A – Z Evropy
B – Z Jižní Ameriky
C – Z Afriky

2 • Kolik plodů dokáže kakaovník vyprodukovat během jednoho roku?
A – Až 1 000
B – Až 500
C – Až 30

3 • Jak se běžně nazývá plod kakaovníku, který obsahuje semínka pro výrobu čokolády?
A – Bob
B – Lusk
C – Ořech

4 • Níže jsou uvedeny správné vlastnosti čokolády, s jednou výjimkou. Dokážeš ji určit?
A – Pochází z jedné z nejvíce ceněných odrůd kakaovníku.
B – Kakaové body nejsou vlhké nebo plesnivé a nenasály nepříjemné
zápachy.
C – Prošla zkouškami ve Švýcarsku.
D – Nesnědl je hmyz.
E – Je vyráběna z velkých bobů.
Med

1 • Jak chutná rododendronový med?
A – Drsná, téměř hořká chuť a velmi tmavá barva
B – Velice obyčejně s typicky jantarovou barvou
C – Jemně s decentní vůní a světlou barvou

2 • Jak dlouho žijí včely dělnice v období produkce medu?
A – Asi šest měsíců
B – Asi 50 dnů
C – Asi jeden rok
3. Kolikrát se musí včela proletět od úlu ke květu, pokud by chtěla vyrobit 1 kg medu?
A – 60 000krát
B – 6 000krát
C – 600krát
4 • Kolik květů dokáží včely navštívit za jeden den?
A – Až 15 000
B – Až 225 000
C – Až milion
Sýr

1 • Rodina Innocenti vyrábí ovčí sýr v horách v okolí města Pistoia. Kolik myslíte, že rodina chová ovcí?
A – 13
B – 130
C – 1 300

2 • Kolik mléka dokáže ovce vyprodukovat za jeden rok?
A – 160 litrů mléka
B – 1 600 litrů mléka
C – 60 litrů mléka

3 • Co jedí ovce?
A – Čerstvou tráva, kterou v létě a v zimě naleznou na volné pastvě
B – Krmivo připravené farmářem s množstvím přidaných vitaminů
C – V létě čerstvou trávu z pastvy a v zimě seno

4 • Který sýr je vyroben z mléka krav Valdostana?
A – Grana Trentino
B – parmazán
C – Fontina
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Chléb

1 Chléb lze upéct z mnoha různých obilných zrn. Zde jsou některé z nich, ale opět je zde obsažena jedna špatná
odpověď. Co z následujícího sem nepatří?
PŠENICE – ŠPALDA – JEČMEN – ŽITO
MRKEV – OVES – KUKUŘICE – PROSO

2 • Každý italský region má svůj vlastní tradiční chléb. Zkuste pospojovat chléb s místem jeho původu.
FRISELLA
PANE CARASAU
BIOVA
MICHETTA
PARROZZO

LOMBARDIE
KALÁBRIE
SARDÍNIE
MOLISE
PIEDMONT

3 • Pecen chleba Lentini běžné váží 500 gramů, ale může vážit až:
A – 6 kilogramů
B – 600 gramů
C – 1 kilogram

4 • Kolik kil chleba v průměru sní jeden Ital za rok?
A – 12
B – 66
C – 98

Příloha 4

Obrázky a text pro 4 totemy
Čokoláda
OBRÁZKY jako podklad pro kvízy:
fotografie čokolády; mapa Ekvádoru; obraz amazonského pralesa (se zvýrazněnými prvky: tmavě zelená barva,
prales, vysoká sopka, rozlehlé stromy, hliněné cesty, strmé útesy a miliony různých zvířat)
TEXT: KAKAO Z EKVÁDORU
Toto kakao pochází přímo z kakaovníků pěstovaných Mayi. Tato křehká a vysoce ceněná rostlina roste v srdci
amazonského pralesa a pěstují ji převážně původní farmáři.
Med
OBRÁZKY jako podklad pro kvízy:
fotografie medu; mapa Alp; obraz hory (se zvýrazněnými prvky: bílá barva, strmé svahy, které je nutné zdolávat krok
za krokem...)
TEXT: MEDY VELEHOR
rododendronový med, luční med a jedlová medovice. Včely sbírají med v nadmořské výšce nad 1 200 metrů, kde je
životní prostředí stále nedotčené a včelař úly přemisťuje na různá kvetoucí místa.
Sýr
OBRÁZKY jako podklad pro kvízy:
fotografie sýru; fotografie hor v Pistoii (se zvýrazněnými prvky: světle zelená barva čerstvé trávy, obloha, mraky,
rozptýlené pasoucí se ovce...)
TEXT: HORA PECORINO
Mléko z ovcí Massese (černé ovce s tmavými, spirálními rohy) je často dojeno ručně a v syrovém stavu používáno pro
výrobu jemných sýrů pecorino.
Chléb
OBRÁZKY jako podklad pro kvízy:
fotografie bochníku chleba; mapa Sicílie (se zvýrazněnými prvky: červená barva rozpálené pece..)
TEXT: CHLÉB LENTINI
Tento slavný chléb pochází z počátku 20. století. Má tvar písmena S a tenkou, měkkou kůrku posypanou sezamovými
semínky. Chléb voní po ořeších, koření, pšenici a dřevu. Recept se předává z matky na dceru a drobně se liší rodina od
rodiny.

.31

Popisy aktivit

.7

Biomy Brazílie
Brazilská potravinová rozmanitost a tradiční výrobky,
kterým hrozí zánik
Cíle
Brazílie je zemí kontinentálních rozměrů a obvykle se rozděluje do šesti makroregionů, které se vyznačují převládající
flórou, faunou a klimatem: Amazonie, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal a Pampa.
Žáci se dozví více o složitosti a obrovské biodiverzitě brazilských biomů, a to i prostřednictvím místních tradičních potravin
(viz brazilské prezidium hnutí Slow Food a příslušné výrobky v Arše chutí).
Prostřednictvím studia brazilských biomů žáci lépe porozumí svému vlastnímu kontextu, území, ve kterém žijí, a historické
výrobě potravin, která toto území charakterizují. Budou schopni prohloubit své poznatky o historii a zeměpisu brazilských
regionů a podnítí zájem o potravinářské zvyky a tradice, které jsou velice odlišné od těch jejich.
Tato témata lze adresovat mnoha různými způsoby, které zahrnují vysokou míru účasti, spolupráce a zapojení.
Účastníci
Žáci od 9 do 14 let
Popis aktivity
Aktivita se skládá z 6 fází.
První fáze (délka: 1 hodina)
• Skupinová diskuse o tom, co již známe o Brazílii a jejích biomech
• Stručné vysvětlení definice pojmů biom, prezidium hnutí Slow Food a Archa chutí
• Promítání videa o brazilských biomech: Os guardiões da Biosfera
• Skupinová diskuse
Druhá fáze (délka: 1 hodina)
• Losování pro rozdělení do 6 skupin Každé skupině je přidělen jeden biom
• Každá skupina prodiskutuje možnosti a s pomocí učitele-facilitátora rozhodne o strategii prezentace biomu zbytku skupiny:
plakát s nákresy a fotografiemi, prezentaci v Powerpointu, snímky a komentáře, video nebo komiks
• Členové skupiny informují učitele o tom, jaké materiály potřebují pro svoji prezentaci
• Doma si vyhledají další materiály, zprávy a informace o přiděleném biomu
• Každá skupina si také pro svůj biom vytvoří kuchařku
Třetí fáze (délka: 1 hodina)
• Výběr materiálů získaných od učitele a přinesených z domu (prezidium hnutí Slow Food a výrobky z brazilské Archy chutí)
Čtvrtá fáze (délka: 1 hodina)
• Práce na prezentacích
Pátá fáze (délka: 1 hodina)
• Práce na kuchařkách
Šestá fáze (délka: 1 hodina)
• Prezentace ve skupině
• Prezentace kuchařek
• Ochutnávka výrobků z Archy chutí nebo prezidia hnutí Slow Food
Prostředí
Po rozdělení do šesti skupin se žáci usadí ke stolům, aby společně mohli diskutovat a spolupracovat.
Materiály
Velká místnost, nejméně šest stolů, židle, plakáty, barevné fixy a tužky, lepidlo, nůžky, počítač, obrázky, novinové články,
časopisy, videa, projektor, výrobky brazilského prezidia a Archy chutí.
Koordinátoři
Dva učitelé, kteří dohlížejí a usnadňují spolupráci a účast ve skupinách.
Příprava a plánování aktivity
Připravte vzdělávací materiály: videa, články, časopisy, knihy, obrázky, recepty a potravinářské výrobky brazilského
prezidia a Archy chutí.
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Další informace
www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias
www.mundoeducacao.com.br/geografia/biomasbrasileiros.htm www.guardioesdabiosfera.com.br
www.slowfoodbrasil.com

.8

Hra Biomy
Cíle
Uvěřit a potvrdit porozumění obsahu aktivity týkající se brazilských biomů.
Hra umožňuje žákům získat poměrně značně složité vědomosti zábavným a poutavým způsobem. K dosažení konečného cíle
aktivity musejí žáci spolupracovat, být motivováni a dodržet stanovený čas.
Účastníci
Žáci od 9 do 14 let
Popis aktivity

• Jedna hodina času na hru, jedna hodina na přípravu čtverců
• Příprava čtverců ve vhodném prostoru
• Rozdělení třídy do stejných skupin jako pro projekt brazilských biomů
• Vysvětlení hry: každá skupina hází velkou kostkou a posunuje se na příslušné čtverce, které nalezne otázku, na kterou
musí odpovědět. Pokud odpoví nesprávně, vrací se zpět na předchozí čtverec.

• První skupina, která se dostane na poslední čtverec, vyhrává.
Prostředí
Vhodný prostor pro kreslení čtverců pomocí křídy a pásky: školní tělocvična nebo otevřený prostor s betonovou podlahou.
Materiály
Fotokopie s obrázky a otázkami týkajícími se dříve probraného obsahu (biomy atd.), lepicí páska, křída, velká kartonová
hrací kostka, potraviny
Koordinátoři
Dva učitelé připraví čtverce, budou řídit hru a působit jako arbitři (děti někdy mohou být velice soutěživé)
Příprava a plánování aktivity

• Najděte nejvhodnější místo pro aktivitu
• Pečlivě připravte čtverce a příslušné otázky
• Nakopírujte otázky a připravte vše potřebné
• Samotné čtverce si připravte předem

Krtkova mapa
Poznávání rostlin
Cíle

• Procvičit smysly
• Rozvíjet schopnost soustředit se
• Budovat důvěru
• Naučit se rozpoznat rostliny, koření a ovoce
• Memorování
Účastníci
Děti, dospělí a rodiny. Práce ve dvojicích.
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Popis aktivity
Rozdělte účastníky na dvojice. Jedna osoba v každém páru má zavázané oči (krtek), zatímco druhá ho za ruku vede po
místnosti. Vodič dovede krtka na určené místo, kde krtek bude čichat, osahávat a ochutnávat tři až pět vzorků bylin, koření a
ovoce. Poté krtka několikrát zatočte a odveďte pryč od vzorků. Krtkovi poté sundejte pásku z očí a vraťte se zpět ke vzorkům,
kde se krtek znovu pokusí identifikovat potraviny, které předtím prozkoumal poslepu.
Prostředí
Umístěte tři stoly na tři různá místa a položte na ně přichystané potraviny.
Materiály
Výrobky
• 10 různých bylin a koření, např. šalvěj, máta, bazalka, bobkový list, rozmarýn, česnek, cibule, skořice, hřebíček, tymián,
šafrán, kmín, vanilka atd.
• Pět druhů sezónního ovoce, např. jahody, třešně, meruňky, broskve atd.
• Chcete-li, aby hra byla složitější, použijte různé odrůdy máty, tymiánu, třešní atd.
• Případně můžete použít syntetické verze stejného výrobků, např. vanilín/vanilka, jahodová příchuť / jahoda atd.
Vybavení
• Pásky na oči
• Tři stoly
• Ubrusy na stoly
• Štítky s kódem (číslo nebo písmeno) pro každý vzorek
• List papíru s legendou kódů
Cedule
• Cedule s názvem a popisem aktivity
• Je-li to nutné, včetně programu aktivity
• Popisy výrobků (obecný a vědecký název odrůdy, sezónnost, stručný botanický a smyslový popis, použití v kuchyni)
použitých pro hru vytvořených conviviem, které se rozdají účastníkům.
Koordinátoři
Dvě až tři osoby.
Nejméně jedna osoba s dovednostmi v senzorické analýze a sezónnosti, která žákům poskytne další informace.
Nejméně jedna osoba s praktickými dovednostmi pro řízení, přípravu a úklid prostor.
Další informace
Kurz MIUR Buono Pulito e Giusto (pro učitele a školy)
C. Barzanò e M. Fossi, In What Sense? Handbook of taste education, Slow Food, 2007 (www.slowfood.com/education)
Master of Food courses on Sensory Education, Food Shopping, Herbs, Spices and Food-Growing
Různí autoři, Il Piacere dell'orto, Bra, Slow Food Editore, 2010
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.10 Tvary a barvy na zahradě

Objevte přírodní barvy a skryté tvary uvnitř
ovoce a zeleniny
Cíle

• Poznat různé druhy ovoce a zeleniny
• Objevit různá použití zahradních produktů
• Rozvíjet kreativitu
• Zažít zábavu s produkty ze zahrady
Účastníci
Dětí od 2 do 10 let. Maximální počet účastníků je určen dostupným prostorem a personálem.
Popis aktivity
Děti se posadí ke stolům, na kterých jsou připraveny štětce, barvy a razítka pro malování. Barvy a razítka jsou vyrobeny z
ovoce a zeleniny. Děti tak objeví „skryté“ tvary uvnitř nakrájené zeleniny a ovoce (mladší děti budou krájet za pomoci
koordinátorů).
Koordinátoři navrhnou různé tvary a popíší, jak se vyrábí barvy.
Prostředí

• Umístěte stoly s židlemi okolo nich
• Na každý stůl umístěte razítka, štětce, barvy a ukázky ovoce a zeleniny, ze kterých jsou razítka vytvořena.
• Nože pro řezání zeleniny do tvaru razítka obdrží pouze starší žáci.
Materiály
Výrobky
• Ovoce a zelenina pro razítka, např. brambory, mrkev, pevné části salátu, cibule atd.
• Ovocné a zeleninové šťávy, které lze použít jako přírodní barvy, např. červené zelí, mrkev, jahoda, řepa, ředkvička, černý
rybíz, borůvky, brambory atd.
Papír
• Listy papíru (ideálně recyklované)
Vybavení
• Dva nebo tři nízké stoly s židlemi okolo nich
• Štětce, v ideálním případě také vyrobené z přírodních materiálů, např. hroty a vlasy z dřevitých bylin spojených elastickou páskou atd.
• Nůž (pouze pro starší děti)
• Krájecí prkénko
Pro přípravu materiálů
• Sklenice na barvu (několik sklenic pro každou barvu, aby měl každý stůl všechny barvy)
• Kuchyňský robot, mixér nebo odšťavovač pro výrobu šťávy
• Sítko na džus
Cedule
• Cedule s názvem a popisem aktivity
• Je-li to nutné, včetně programu aktivity
• Popisy výrobků pro aktivitu, které připraví convivium, vytištěné na papír, který se rozdá účastníkům. Popisy mohou
obsahovat následující informace: obecný a vědecký název odrůdy, sezónnost, stručný botanický a senzorický popis, použití
v kuchyni atd.
Koordinátoři
Dvě osoby (pro cca osm dětí) s praktickými dovednostmi v řízení prostoru (příprava a úklid) a zapojování dětí do uměleckých
aktivit a workshopů.
Další informace
E. Bussolati, L’orto - un giardino da gustare. Collana Slow Kids Per mangiarti meglio. Slow Editore 2011
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Případná varianta
Pokud máte přístup k elektrickým zásuvkám, můžete použít odšťavňovač, a děti si tak mohou šťávu připravit samy.
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Potraviny a místa
Urči páry
Cíle

• Podporovat povědomí o potravinách vyrobených v určité oblasti
• Podnítit úvahu o sezónnosti a původu místních potravin
• Prohloubit znalost tradičních kvalitních výrobků (prezidia)
Účastníci
Individuální hra: dospělí a rodiče.
Týmová hra: dva týmy o 1 až 4 osobách
Popis aktivity
Individuální hra
Účastník se pokusí přiřadit prezidia k zemi jejich původu a následně svoje odpovědi zkontroluje oproti vytištěné mapě se
správnými odpověďmi. Bude poskytnuta mapa se správným řešením.
Týmová hra
Účastníci se rozdělí do dvou týmů, které budou pracovat se stejnou mapou světa, do které budou zakreslovat odpovědi. Každý tým bude
mít k dispozici:
• Nalepovací lístečky, na kterých budou napsány nebo nakresleny roční období
• 10 fotografií prezidií
Koordinátor jmenuje mluvčího za každý tým a vysvětlí hru pomocí fotografie presidia a sady sezónních nalepovacích
lístečků.
Koordinátor nastaví časovač na 10 minut a zahájí aktivitu: Každý tým poté umístí fotografie výrobků prezidia na správná
místa.
Následuje druhá aktivita: Do 6 minut musí každý tým přiřadit nalepovací lístečky k fotografiím prezidií na mapě, čímž
označí v jakém ročním období je výrobek vyráběn.
Po uplynutí doby koordinátor zkontroluje počet správně umístěných fotografií a lístečků. Následně se druhý tým na mapě
pokusí označit, kde soupeř udělal chyby. Pokud druhý tým neví, zastoupí ho koordinátor a sdělí dětem základní informace o
výrobcích, které jsou dostupné na webové stránce www.slowfoodfoundation.org.
Tým s největším počtem správných párů vítězí.
Na konci aktivity děti ochutnají výrobky z vybraného prezidia.
Prostředí
Mapa světa ve třídě, židle a stoly
Materiály
• Cedule s názvem a popisem aktivity
• Cedule s časem určeným na aktivitu, je-li to nutné
• Jedna mapa světa, ideálně ve formátu A2
• Jedna mapa světa se správnými odpověďmi, ideálně ve formátu A3
• Čtyři bločky nalepovacích lístečků
• Jeden stůl
• Seznam výrobků prezidií (> Viz příloha 1)
• Krabice na fotografie
• Fotografie výrobků prezidií
• Popisy prezidií podle webové stránky hnutí Slow Food (www.slowfoodfoundation.org)
• Talíře, ubrousky a příbor pro ochutnávku na konci aktivity
• Krájecí prkénko, je-li potřebné
Koordinátoři
Jedna až dvě osoby se znalostí místních výrobků a jejich sezónnosti a místního prezidia. Jedna až
dvě osoby, které umějí řídit skupiny a zapojovat ostatní do aktivit.
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Další informace
www.slowfoodfoundation.org
AA.VV., Slow Food Presidia, 2012
Příloha 1

SVĚT
č.
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ZEMĚ

PRESIDIUM

KATEGORIE

1

AFGHÁNISTÁN

ROZINKY HEART ABJOSH

ovoce

2

ARGENTINA

ANDSKÉ BRAMBORY Z OBLASTI QUEBRADA DE HUMAHUACA

hlíza

3

ARGENTINA

JAKON

hlíza

4

RAKOUSKO

ZELÍ GRUBENKRAUT

zelenina a konzervované potraviny

5

RAKOUSKO

ŽITO LUNGAU TAUERN

obiloviny

6

RAKOUSKO

JEŘÁB BŘEK Z OBLASTI WIESENWIENERWALD

ovoce

7

BĚLORUSKO

PLANÉ OVOCE V NÁLEVU ROSSON

nálev

8

BOSNA A HERCEGOVINA

ŠVESTKOVÉ SLATKO POZEGACA

konzervované potraviny

9

BRAZÍLIE

OŘECH ARAUKÁRIE Z OBLASTI SERRA CATARINENSE

ořechy

10

BRAZÍLIE

ČERVENÁ RÝZE Z PIANCÒ VALLEY

obiloviny

11

BRAZÍLIE

UMBU

ovoce

12

BRAZÍLIE

PAULINIE NÁPOJNÁ KMENE SATERÉ MAWÉ

ovoce

13

BULHARSKO

FAZOLE Z OBLASTI SMILYAN

luštěniny

14

KANADA

PŠENICE RED FIFE

obiloviny

15

CHILE

BÍLÉ JAHODY PURÉN

ovoce

16

CHORVATSKO

ČESNEK LJUBITOVICA ŠARAK

zelenina

17

EKVÁDOR

KAKAO NACIONAL

kakao

18

EGYPT

DATLE SIWA

ovoce

19

ETIOPIE

DIVOKÁ KÁVA Z LESA HARENNA

káva

20

FRANCIE

ZELÍ LORIENT

zelenina

21

FRANCIE

ŽLUTÁ ČOČKA SAINT-FLOUR

luštěniny

22

FRANCIE

PŠENICE JEDNOZRNKA Z HAUTE-PROVENCE

luštěniny

23

FRANCIE

ČERNÝ TUŘÍN PARDAILHAN

hlíza

24

NĚMECKO

FRANCKÁ ZELENÁ ŠPALDA

obiloviny

25

NĚMECKO

BRAMBOR BAMBERGER HÖRNLA

hlíza

26

JAPONSKO

UNZEN TAKANA

zelenina

27

GUATEMALA

KÁVA Z VYSOČINY HUEHUETENANGO

káva

28

HONDURAS

KÁVA Z HORY CAMAPARA

káva

29

INDIE

ŘÝŽE BASMATI DEHRADUN

obiloviny

30

KEŇA

SUŠENÁ KOPŘIVA Z LESA MAU

zelenina

31

KEŇA

RÁKOSOVÁ SŮL Z ŘEKY NZOIA

koření

32

KEŇA

DÝNĚ LARE

zelenina

33

LIBANON

KECHEK EL FOUQARA

obiloviny

34

MAKEDONIE

SLATKO Z DIVOKÝCH FÍKŮ

konzervované potraviny

35

MADAGASKAR

RÝŽE Z JEZERA ALAOTRA

obiloviny

36

MALI

DOGON SOMÈ

koření

37

MEXIKO

AMARANT Z ÚDOLÍ TEHUACÁN

obiloviny

38

MEXIKO

KAKAO CHONTALPA

kakao

39

MEXIKO

GRILOVANÉ LUSKY MESQUITE KMENU SERI

luštěniny

40

NOVÁ KALEDONIE

TARO A YAM Z OSTROVA LIFOU

hlíza

41

NIZOZEMSKO

SIRUP Z REGIONU LIMBURG

sirup

42

PERU

ANDSKÉ OVOCE Z OBLASTI SAN MARCOS

ovoce

43

PERU

ANDSKÝ MERLÍK BLEDÝ

keř

Popis aktivity

č.

ZEMĚ

PRESIDIUM

KATEGORIE

44

PERU

SLADKÉ BRAMBORY PAMPACORRAL

hlíza

45

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

THREE COUNTIES PERRY

alkoholický nápoj

46

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

KÁVA SIERRA CAFETALERA

káva

47

RUMUNSKO

ZAVAŘENINY ZE SASKÝCH VESNIC

konzervované potraviny

48

SENEGAL

SOLENÝ PROSOVÝ KUSKUS Z OSTROVA FADIOUTH

obilný výrobek

49

SENEGAL

ŠŤÁVY Z DIVOKÉHO OVOCE NA OSTROVĚ GANDOUL

ovoce a vedlejší produkt

50

SIERRA LEONE

KOLOVNÍK Z OBLASTI KENEMA

ovoce

51

ŠPANĚLSKO

KAPARY Z MĚSTA BALLOBAR

ovoce

52

ŠPANĚLSKO

FIALOVÁ CIBULE Z MĚSTA ZALLA

zelenina

53

ŠPANĚLSKO

FAZOLE GANXET

luštěniny

54

ŠPANĚLSKO

TALO Z OBLASTI MUNGIA

obilný výrobek

55

SPOJENÉ STÁTY

DIVOKÁ ŘÝŽE MANOOMIN KMENE ANISHINAABEG

obiloviny

56

SPOJENÉ STÁTY

JABLKO GRAVENSTEIN Z MĚSTA SEBASTOPOL

ovoce

57

SPOJENÉ STÁTY

BRAMBOR MAKAH OZETTE

hlíza

58

ŠVÉDSKO

HNĚDÉ FAZOLE Z OSTROVA ÖLAND

luštěniny

59

ŠVÝCARSKO

ŠVÝCARSKÝ BRENZERKIRSCH

alkoholický nápoj

60

ŠVÝCARSKO

ŠVÝCARSKÉ SUŠENÉ ZELENÉ FAZOLE

zelenina

61

ŠVÝCARSKO

FARINA BÓNA

obilný výrobek

62

ŠVÝCARSKO

ŽITNÝ CHLÉB Z ÚDOLÍ MÜSTAIR

obilný výrobek

63

ŠVÝCARSKO

TRADIČNÍ ŽITNÝ CHLÉB Z VALAIS

obilný výrobek

64

ŠVÝCARSKO

ŠVESTKOVÉ SADY V TAFELJURA

ovoce

65

TÁDŽIKISTÁN

MORUŠE Z PAMÍRU

ovoce

66

UZBEKISTÁN

PRADÁVNÉ ODRŮDY MANDLONĚ Z OBLASTI BOSTANLYK

ovoce

ITÁLIE
č.
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OBLAST

PRESIDIUM

KATEGORIE

1

ABRUZZO

ČOČKA ZE SANTO STEFANO DI SESSANIO

luštěniny

2

KALÁBRIE

ČOČKA Z MĚSTA MORMANNO

luštěniny

3

CAMPANIA

NEAPOLSKÉ TRADIČNÍ ODRŮDY RAJČAT
FIALOVÝ ARTIČOK CASTELLAMMARE
NEAPOLSKÁ PAPRIKA PAPACCELLA

zelenina
zelenina
zelenina

4

EMILIA-ROMAGNA

HRUŠKA COCOMERINA

ovoce

5

FRIULI VENEZIA GIULIA

ČESNEK Z OBLASTI RESIA

zelenina

6

LIGURIA

FIALOVÝ CHŘEST Z MĚSTA ALBENGA

zelenina

MERUŇKA Z OBLASTI VALLEGGIA

ovoce

7

LOMBARDIE

POHANKA Z ÚDOLÍ VALTELLINA

obiloviny

8

MARCHE

RŮŽOVÁ JABLKA Z POHOŘÍ SIBILLINI

ovoce

9

PIEDMONT

TŘESNĚ BELLA Z MĚSTA GARBAGNA
PAPRIKY Z MĚSTA CARMAGNOLA
ČERVENÝ CELER Z MĚSTA ORBASSANO

ovoce
zelenina
zelenina

10

PUGLIA

ČERVENÁ CIBULE Z MĚSTA ACQUAVIVA

zelenina

11

SARDÍNIE

POMPIÀ

ovoce

12

SICÍLIE

ČERVENÝ ČESNEK Z MĚSTA NÙBIA

zelenina

ČOČKA Z OSTROVA USTICA

luštěniny

13

TOSKÁNSKO

SUŠENÉ FÍKY CARMIGNANO

ovoce

14

UMBRIE

ČERNÝ CELER Z OBLASTI TREVI

zelenina

15

VENETO

RÝŽE Z VESNICE GRUMOLO DELLE ABBADESSE

obiloviny

Popis aktivity

.12 Rýže a fazole

Rýže není vždy bílá a fazole nejsou vždy hnědé!
Cíle
Poznat obrovskou biodiverzitou Brazílie prostřednictvím různých druhů rýže a fazolí (základní potravina v Brazílii), které
jsou prodávány na místních trzích, avšak velice málo používány ve školních jídelnách a domácnostech. Prostřednictvím
zkušenosti, která vyžadují
kreativitu, podnítit dětskou zvědavost, aby si děti uvědomily existenci spojení mezi místním společenstvím a potravinami,
konkrétně poznaly místní výrobce, kteří se snaží tyto odrůdy pěstovat na malých farmách. Děti mohou být jiskrou, která
přinese změnu rodinných stravovacích návyků.
Účastníci
Děti od 6 do 7 let
Popis aktivity
Délka: 45 minut
• Pozorování (s odborným výkladem) různých druhů rýže (bílé, hnědé, červené, černé) a luštěnin (fazole, čočka, hrách –
carioca, bílé, azuki, černé, fradinho, makassar, jalo, rajadinho, fava nebo vagem)
• Zkoumání (nikoli jedení!) různých odrůd rýže a luštěnin
• Vystřihování barevných karet, na které děti mohou nalepit různé druhy rýže a luštěnin a které mohou kreativně naaranžovat
• Karty pak mohou ukázat rodině, aby vysvětlily princip aktivity a představily různé typy rýže a luštěnin Rýže není pouze
bílá a fazole nejsou jen černé nebo hnědé
(Aktivita může samozřejmě pokračovat i na zahradě, kde děti mohou vysázet a pěstovat rostliny).
Prostředí
Místnost se stoly do tvaru podkovy.
Materiály
Barevné karty, nůžky, lepidlo, nádoby na potraviny a odrůdy rýže a fazolí.
Koordinátoři
Jeden až dva učitelé
Příprava a plánování aktivity
Získejte co nejvíce odrůd rýže a luštěnin a zjistěte informace o jejich původu a výrobních technikách. Připravte si materiály
a místnost, kde se bude aktivity konat.
Další informace
www.portalsaofrancisco.com.br

.13 Kompost
Hnojivo a zlepšovač půdy na zahradě
Existuje mnoho příkladů činností, které se týkají kompostování. Doporučujeme zřídit kompost pomocí starých prken nebo
použitých plastových lahví.
Tato praktická činnost, jakož i alternativa k používání syntetických hnojiv na zahradě, může také sloužit jako výchozí bod
pro skupinovou diskusi o odpadu a zdrojích.
Cíle

• Zřídit kompostovací nádobu z recyklovaných materiálů, do které budete ukládat rostlinný odpad a která bude
produkovat kompot pro hnojení půdy na zahradě

• Diskutovat s účastníky o významu kompostu při obnově úrodnosti půdy
• Naučit se přemýšlet o odpadu (zbytky zeleniny, plastové lahve, staré dřevěné palety atd.) jako o zdroji
• Naučit se pracovat s kontextem a respektovat rytmy přírody
• Rozvíjet manuální dovednosti a pracovat ve skupině
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Popisy aktivit

Účastníci
Děti a dospívající od 8 do 15 let
Popis aktivity
Vytvoření kompostéru z dřevěných prken
• Žáci a studenti použijí staré dřevěné palety ze staveniště. Tip: Palety nebo stará prkna lze také získat na trhu, v
supermarketu, skladišti nebo na pile
• Žáci a studenti ve třídě naplánují a navrhnout podobu kompostéru
• Spolu s učitelem vyberou vhodná prkna, obrousí je a natřou je térem, aby zabránili jejich rozkladu.
• Kompostér smontují pomocí hřebíků a kladiva
Vytvoření kompostéru z použitých plastových lahví
• Žáci a studenti si doma vytvoří malý kompostér ze starých plastových lahví
• Kompostovaný materiál poté přemístí do větší nádoby
Chcete-li vypočítat, kdy bude kompost připraven, pečlivě sledujte své okolí: klima (horké, vlhké, suché atd.), umístění
kompostéru a jeho velikost určuje dobu, po kterou musí kompost zrát.
Prostředí
Venkovní prostor, kde bude umístěn kompostér, a učebnu pro jeho výrobu.
Materiály
Vytvoření kompostéru z dřevěných prken
Dřevěná prkna, brusný papír, tér, štětce, pila, hřebíky (7 – 12 cm), kladivo.
Vytvoření kompostéru z použitých plastových lahví
Použité plastové lahve, jiné větší nádoby.
Koordinátoři
Učitelé, místní obyvatelé (např. tesař).
Další informace
Láhev rozřízněte na poloviny a ukládejte do ní odpad z kuchyně (ideálně malé kusy syrové zeleniny). Horní polovinu obraťte
vzhůru nohama a vložte do spodní poloviny láhve. Bude tak fungovat jako trychtýř, který umožní přebytečné tekutině odtéci
na dno kompostéru.
Kompostér také můžete vytvořit z terakotových květináčů a dvou talířů, které se přiloží z vrchu a zespodu (můžete ho
umístit např. na balkón)- Tento materiál umožňuje materiálu dýchat a odstraňuje zápach a omezuje hnilobu.
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Jídlo a zdraví
Výrobky a etikety
Cíle

• Podnítit úvahu o vlastních stravovacích návycích a preferencích
• Podnítit úvahu o původu potravin a jejich vlastnostech
• Poskytnutí nástrojů pro výběr správných, zdravých a spravedlivých potravin a realizaci zdravého životního stylu.
Účastníci
Dospělí, děti (starší 6 let) a rodiny. Samostatně nebo v malých skupinách. (> Viz Prostředí)
Popis aktivity
Účastníci ochutnají průmyslově a řemeslně zpracované stejné potraviny, např. ovocné šťávy. Účastníci nebudou vědět, co
ochutnávají. Každý účastník poté vyplní hodnoticí list (> Viz příloha 1) a list stravovacích návyků (> Viz příloha 2).
Facilitátoři budou diskutovat o výsledcích s účastníky a rozdají jim příručku „Jak být zdravý a fit“
(> Viz příloha 3)

.40

Popisy aktivit

Prostředí
Stůj 0
Zde se připravují ochutnávky.
U stolu jsou dvě osoby, nože, krájecí prkénka a výrobky.
Stůl 1
Jedna osoba vítá účastníky a propaguje činnost veřejnosti.
Na stole jsou hodnoticí listy a listy stravovacích návyků, tužky, propisky a výrobky k ochutnání.
Nejméně jedna osoba bude připravena dle potřeby doplňovat nové výrobky a listy a chodit mezi stoly 0 a 1.
Stůl 2
Nejméně dvě nebo tři osoby. Každý z nich řídí ochutnávky a komparativní čtení etiket ochutnávaných výrobků a pracuje se
skupinkami 5 až 8 osob najednou.
Další osoba shromažďuje listy a rozdává příručku. Na stole je krabice s kopiemi příručky.
Materiály
Výrobky (seznam možností výběru)
• Průmyslově a řemeslně zpracované ovocné šťávy
• Průmyslově a řemeslně zpracovaný sýr, např. fontina a fontal; syrové mléko a pasterizovaného mléko
• Průmyslově a řemeslně zpracovaný chléb, např. např. altamura nebo castelvetrano a plátky bílého chleba
• Průmyslově a řemeslně zpracované džemy
• Jakýkoli jiný místní výrobek, který je snadno k dostání
Jednorázové materiály
• Papírové šálky (pro zmrzlinu nebo džus)
• Papírové talíře (pro sýry nebo ovoce)
• Ubrousky
Vybavení
• Nože a krájecí prkénka (na sýr)
• Lžíce (na džem)
• Tužky a propisky
• Tři stoly
Cedule
• Jedna cedule s názvem aktivity a zprávou, která přiláká pozornost lidí
• Jedna cedule s obrázkem kurzů Mistr jídla o nakupování potravin
Tištěné materiály
• Hodnoticí list
• List stravovacích návyků
• Příručka „Jak být zdravý a fit“, která se rozdá účastníkům po ochutnávce a vyplnění hodnoticího listu
Koordinátoři

• Příprava a servírování: celkem čtyři osoby (2 u stolu 0, 1 u stolu 1 a 1 u stolu 2) s organizačními dovednostmi a
znalostmi výrobků, které zajistí přípravu a skladování ochutnávek

• Hostitel: jedna osoba (stůl 1) schopný přilákat lidi ke stolům
• Koordinátoři ochutnávek: 2 až 3 osoby u stolu 2 s degustačními dovednostmi a znalostí výrobních metod a značení výrobků
Další informace
Kurzy a materiály Mistr jídla o každodenním nákupu potravin.
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Popisy aktivit

Příloha 1

Hodnoticí list
V1 = VZOREK 1
V2 = VZOREK 2

ZRAK

V1

V2

V1

V2

BARVA
VZHLED
CHUŤ
HOŘKÁ
SLADKÁ
SLANÁ
KYSELÁ
UMAMI

HMAT A POCIT V
ÚSTECH

V1

TVRDÝ

HUSTÝ

DROLIVÝ

TEKUTÝ

SAMETOVÝ

KŘUPAVÝ

HRUBÝ

JEMNÝ

LEPKAVÝ

V1

V1

V2
KOŘENĚNÁ

OVOCNÁ

PEČENÁ

OŘECHOVÁ

DŘEVĚNÁ

ZELENINOVÁ

CHEMICKÁ

BALZAMIKOVÁ

ÉTEROVÁ

ZVÍŘECÍ

JINÁ

Který vzorek vám chutnal nejvíce?
□ V1
□ V2
Který ze dvou vzorků je zdravější?
□ V1
□ V2
Který ze dvou vzorků má více standardizovanou chuť?
□ V1
□ V2

V2

MOUČNÝ

GUMOVÝ

KVĚTINOVÁ

Popisy aktivit

V1

TUHÝ

VŮNĚ
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V2

V2

Příloha 2

List stravovacích návyků
SNÍDANĚ
Kde obvykle jíte? S kým
obvykle jíte?
Kolik času průměrně strávíte jedením?
Čtete značení na potravinách, které kupujete?
□ ano
□ Ne
U následujících otázek je více správných odpovědí
Pokud ANO, které?
□ datum spotřeby
□ složení
□ hmotnost
□ míst výroby/původu (je-li uvedeno)
□ nutriční tabulky (jsou-li uvedeny)
□ značka
□ akce / zlevněné zboží
□ jiné
Když nakupujete nebo jíte venku, podle čeho se rozhodujete?
□ pohodlí
□ sezónnost potravin
□ místo původu potravin (zda jsou místní)
□ osobní chutě
Kde obvykle nakupujete potraviny?
□ na trhu
□ na farmářském trhu
□ v supermarketu
□ v potravinách
□ v lahůdkářství
□ společně ve skupině
□ na farmě
□ mám vlastní potraviny (zahrada, chov kuřat apod.)
□ on-line
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Popisy aktivit

OBĚD

VEČEŘ
E

Příloha 3

Jak být zdravý a fit
Společně za cíli projektu

Jak být zdravý a fit
pomocí několika každodenních činností
fyzická aktivita
strava
Nápoje:
Voda – 6 sklenic denně
Víno – 1 sklenka k jídlu
Červené maso

alkohol

Sladkosti
Vejce
Bílé maso
Ryby

kouření

Mléko a mléčné výrobky
Olivový olej

Ovoce, Luštěniny, Zelenina

Pečivo, těstoviny, rajčata, polenta, špalda, ječmen,
obiloviny, kuskus atd.

Pravidelná fyzická aktivita
Potravinová pyramida – středomořská strava

fyzická aktivita

• Zahrňte pravidelný pohyb: procházka, projížďka na kole, práce na zahradě,
sportovní hry, které vás baví.
• Zdolejte 10,000 schodů denně a máte od lékařů pokoj
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Popis aktivity

. Formuláře
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Popis aktivity

Název aktivity
Podnázev
Jeden řádek s popisem aktivity (max. 150 znaků).
Cíle
Vysvětlení s odkazem na zásady manifestu.
Účastníci
Uveďte věk / druh (dospělí, žáci a studenti, děti atd.), věkový rozsah a minimální a maximální počet.
Popis aktivity
Popište průběh aktivity.
Prostředí
Popište způsob úpravy učebních prostor.
Materiály
Např. papírová tabule, projektor, fixy, potraviny, ubrousky, skleničky, cedule, průvodce, komiks, hudba a zvuky, iPod atd.
Koordinátoři
Určete, kolik osob bude provádět aktivitu a jakými dovednostmi by měly disponovat.
Příprava a plánování aktivity
Např. hledání vhodné učebny, zasílání sdělení účastníkům, školení / informování koordinátorů aktivity.
Další informace
Odkazy na webové stránky, knihy a další vzdělávací nástroje (videa, manuály, průvodce, sady atd.)
Přílohy
Materiály potřebné pro lepší pochopení a provádění aktivity.
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Formuláře

Form
uláře

ČAS

CELKOVÝ ČAS

TÉMA

OBSAH

METODIKA

PROSTŘEDÍ

AKTIVNÍ
ÚČASTNÍCI

VZDĚLÁVACÍ
NÁSTROJE

ČAS: čas pro danou část aktivity

OBSAH: co se bude dít v každé části

VZDĚLÁVACÍ NÁSTROJE: vybavení, materiály, poznámky,

CELKOVÝ ČAS: celkový čas aktivity TÉMA: název části

METODIKA: použitá učební metoda

prezentace atd. AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI: kdo se bude tématem zabývat

PROSTŘEDÍ: uspořádání učebního prostoru

POZNÁMKY: dodatečné informace

Šablona plánování aktivity

ČAS
10
mi
n

20
mi
n

CELKOVÝ ČAS
10
mi
n

30
mi
n

20
mi
n

50
mi
n

10
mi
n

60
mi
n

TÉM
A

OBSAH

METODIKA

Představení sebe, hnutí Slow Food,
školních zahrad v projektu Kampánie a
našeho workshopu přednáška

přednáška

sezónnost
Vizuální analýza

Vzdělávací procházka po zahradách,
učení se o sezónnosti ovoce a zeleniny.
Popis nutričních aspektů, zdůraznění
jejich důležitosti v každodenní stravě.
Proč bychom měli jíst
sezónní potraviny? Proč bychom neměli
jíst potraviny, když jsou mimo sezónu?

participativní
stimulační otázky

sezónnost
Zpětná vazba

Rozdělení do dvou skupin: tým ovoce a
tým zelenina. Do 10 minut musí účastníci
vymyslet „sezónní stravu“ za pomocí
výrobků, které viděli na zahradě. Skupina
s největším zastoupením sezónních
potravin ve stravě vyhrává.

sezónnost
Závěry

Závěry, rozloučení se a rozdání příručky
a kalendáře o sezónnosti ovoce a
zeleniny pro každého.

Přivítání

PROS
TŘEDÍ

VZDĚLÁVACÍ
NÁSTROJE

Osoby v kruhu na
Piazza Campania

na zahradě

participati
vní týmová
práce

Osoby okolo
zahradního stolu

přednáška

na zahradě

Giusy

Sezonní ovoce a zelenina
vypěstované na zahradě

Propisky, barvy, papír,
oboustranná páska,
karty,
kuchyňská minutka.

Příručka o ovoci a zelenině
a kalendář

Giusy

Giusy a účastníci

Giusy
Guis

y
Poznámka: Skupina 20 žáků ve věku 11 až 13 let.

AKTIV
ÚČASTNÍCI
NÍ

Plánování
aktivity
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Šablona plánování aktivity

Za obsah této publikace nese výlučnou odpovědnost její autor; Evropská komise není odpovědná za
jakékoli použití uvedených informací.

