
V každém okresním městě našeho kraje se 
nachází minimálně jeden, častěji dva  obchody  
se zdravou výživou, o Jihlavě, kde je takových 
obchodů několik, nemluvě. Také menší města 
jako Velké Meziříčí, Telč, Polná, Náměšť nad 
Oslavou mají svoje obchůdky se zdravou vý-
živou. V některých je velká nabídka biozboží, 
často doplněná regionálními produkty. Někde 
kombinují klasické potraviny s těmi bio.

Chtěli bychom vás na tomto místě upozornit 
i na některé pěstitele nebo výrobce bioproduktů 
či regionálních produktů v našem kraji. 

Asi nejznámější je biofarma Sklenář v Sasově, 
zaměřená na vepříky. Jejich biolovečák z mla-
dých kanečků byl vyhlášen českou biopotravinou 
roku 2010. 

Bio produkty lze získat také na mléčné farmě, 
zaměřené na výrobky z kozího mléka, v Ratiboři-
cích u Jaroměřic nad Rokytnou. Kozy  a ovce chová 
a jejich mléko zpracovává v Olešence pan Dvorský 
nebo agroekofarma Kadeřávek ve Věcově

V našem kraji najdeme také ekofarmy, kte-
ré pěstují biozeleninu, bioovoce, bioobiloviny . 
Mezi  ty známější patří Ekofarma Baucis v Bys-
třici nad Perštejnem, farma Křišťan v Červené 
Řečici, Machovi v Osové Bitýšce, Pospíšilovi 
v Holubí Zhoři, soukromý zemědělec Vaněk 
v Číchově- Hynkově, pan Matoušek v Brzkově 
u Polné, Śkolní statek Humpolec, Šrůtkova eko-
logická farma v Benešově. 

Suroviny v kvalitě bio nabízí Biomlýn v Břez-
níku.

V kraji Vysočina můžete nakoupit také pro-
dukty místních výrobců, které sice nejsou bio, 
ale pocházejí z okolí a tak se nemusí dopravovat 
na velké vzdálenosti.

V Netíně rodina Němcova chová hovězí do-
bytek a z nadojeného mléka vyrábí sýry, jogurty, 
nejrůznější mléčné nápoje a výborný tvaroh.  

Potraviny určené spíš pro zdravé mlsání vyrá-
bí fa Trutna ve Velkém Meziříčí – jablečné tru-
bičky Nominal ve Vídni – nejrůznější druhy kaší. 
V Tasově vyrábí rodina Švestkova chutné křehké 
chlebové placky. 

Na závěr bych ještě přidala kukuřičný mlýn 
v Mrzkovicích u Světlé nad Sázavou a Mlýn 
Střížov pana Františka Křepely, se kterým mají 
Chaloupky ty nejlepší zkušenosti.

Pokud byste chtěli začít ve Vaší školce pou-
žívat regionální potraviny, rádi vám pomůžeme 
s vyhledáváním dodavatelů.

Marie Rajnošková

TIPY NA BIO V NAŠEM KRAJI

 

před letními prázdninami 2011 (kvůli nejistotě 
fi nančního krytí projektu), způsobily, že se do 
začátku září přihlásilo pouze 18 studentů a ne-
bylo jisté, zda budeme moci celé studium realizo-
vat. Díky krajské konferenci Mrkvička, kde jsme 
studium krátce představili, se přihlásili další čtyři 
účastníci a bylo už konečně jasné, že projekt stu-
dia zvládneme i fi nančně.

Jaká jsou hlavní témata výuky? 
Martina Chvátalová: Program studia byl na-

plánován již před jeho zahájením a při jeho sesta-
vování se Tomáš Hodina snažil o to, aby zaprvé 
odpovídal zmiňovanému standardu a za druhé, 
aby byl co nejvíce k užitku koordinátorům EVVO 
pracujícím právě v oblasti předškolní výchovy. 

Značná část studia je věnována nácviku do-
vedností potřebných pro plánování a začleňová-
ní EVVO do každodenního života školky. Studen-
ti se krok za krokem seznámili se sestavováním 
školního plánu EVVO a postupně pod vedením 
Ivy Koutné a Marie Kordulové zpracovávají své 
závěrečné práce, které se skládají z ročního škol-
ního plánu EVVO a popisu konkrétní ekovýchov-
né aktivity. Při tvorbě závěrečné práce nám jde 
hlavně o to, aby vznikl takový dokument, který 
bude jejich autorům a školkám, ze kterých k nám 
přicházejí, prospěšný.

Kromě této specifi cké části studia směřují-
cí ke konkrétnímu výstupu – závěrečné práci – 
se zabýváme celou řadou dalších témat. Všech-
na ale spojuje jejich praktická využitelnost pro 
práci pedagogů v zařízeních předškolní výcho-
vy. Probíraná témata se týkají nejen přímé práce 
s předškolními dětmi a přímého působení na en-
vironmentálně příznivé postoje dětí, ale i lidské-
ho fungování učitelů v pracovním kolektivu škol-
ky, jejich spolupráce s kolegy, vedením školky, 
rodiči, veřejností a jinými institucemi. Zařazuje-
me proto do studia i takové dílny, při kterých si 
účastníci zlepšují své komunikační dovednosti či 
dostávají podněty a prostor pro své sebepozná-
ní a seberozvoj. Lektorem jedné dvoudenní díl-
ny byl čtenářům tohoto bulletinu dobře známý 
psycholog Marek Herman. Detailně se věnujeme 
např.: cílům a systému EVVO v ČR, roli koordi-
nátorů EVVO a začleňování průřezového tématu 
EVVO do ŠVP, námětům pro praktickou ekolo-
gickou výchovu a příkladům vyučovacích metod 
typických pro EVVO – ukázky ekologických vý-
ukových programů realizovaných v různých stře-
discích ekologické výchovy (Toulcův dvůr, Lipka, 
Sluňákov aj.), významu bezprostředního kontak-
tu dětí s přírodou, významu příkladu ve výcho-
vě (postoje a chování učitelů, provoz školy aj.), 
příkladům dobré praxe (exkurze do MŠ Semín-
ko Praha, MŠ Pod Špilberkem Brno, MŠ Pastelky 
Brno), ekologizaci provozu školního zařízení, ná-
strojům ochrany životního prostředí atd.

Co považujete za největší přínos studia pro 
účastníky? 

Martina Chvátalová: Kromě postupného na-
plňování zamýšleného cíle – proškolit účastníky 
a vybavit je dovednostmi a znalostmi, potřeb-
nými k profesionální práci koordinátorů EVVO 

– se při našem studiu objevuje čím dál tím zře-
telněji další původně neplánovaný přínos, který je 
nesmírně důležitý jak pro účastníky, tak pro nás 
organizátory. Je to posilující a odhodlání ke kon-
krétním činům dodávající pocit, že „na to (rozuměj 
na EVVO) nejsme sami“, který se rodí v povzbu-
zujícím a přátelském kolektivu našich studentů.  

Jak studium probíhá z hlediska organizace, 
jaké jsou výstupy a co musí účastníci všechno 
splnit?

Martina Chvátalová: Studium probíhá jednou 
měsíčně formou třídenních studijních bloků, dosud 
jsme se scházeli vždy od pátku do neděle v inspi-
rativním prostředí Střediska ekologické výchovy hl. 
m. Prahy Toulcův dvůr. Koncem dubna navštívíme 
tři brněnská pracoviště Lipky – Školského zařízení 
pro environmentální vzdělávání: Jezírko, Lipovou 
a Rozmarýnek. A na poslední, výjimečně šestiden-
ní, studijní blok se těšíme na návštěvu Sluňákova – 
Centra ekologických aktivit města Olomouce. 

Podmínkou pro úspěšné zakončení studia je 
zpracování a obhajoba závěrečné práce při závě-
rečné zkoušce, kterou plánujeme na 10. září 2011. 
Podmínkou k připuštění k závěrečné zkoušce je 
minimálně 75% účast na celkových 250 hodinách 
výuky. Úspěšní absolventi studia obdrží po jeho 
ukončení osvědčení, které jim bude slavnostně 
předáno při závěrečném ohni na Toulcově dvo-
ře. K předávání osvědčení budou přizváni i někte-
ří z mnoha lektorů, kteří nás provázejí studiem, 
a zástupce Magistrátu hl. m. Prahy.

Co přináší studium Toulcovu dvoru? Jaké 
máte plány, máte-li je, po skončení? Budete 
s absolventy dále pracovat?

Tomáš Hodina: Účastníci studia nám průběž-
ně poskytují zpětnou vazbu na kvalitu a obsaho-
vou náplň jednotlivých vzdělávacích bloků. Tyto 
postřehy využíváme při obsahové i organizační 
přípravě dalších bloků studia a jistě nám budou 
cenným vodítkem, pokud se v budoucnosti roz-
hodneme specializační studium opakovat. 

Jestli budeme po skončení s absolventy dále 
pracovat, záleží z velké míry na nich samotných. 
Již dnes víme, která témata je zaujala natolik, že 
by se jim po absolutoriu rádi věnovali hlouběji. 
Tyto aktivity si však budou muset účastníci hra-
dit, protože v současné době neexistují zdroje, ze 
kterých bychom mohli případné semináře či kurzy 
fi nancovat. V tom vidím zásadní problém, protože 
chuť se sebevzdělávat a dále na sobě pracovat na-
šim studentům rozhodně nechybí.  

Více informací a fotogalerii ze specializačního 
studia najdete na webových stránkách:

www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy/
specializacni-studium. 

Kontakty:
ZČ HB Botič, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00  Praha 10 – Hos-

tivař. Tel.: 271 750 548, www.toulcuvdvur.cz 
Mgr. Martina Chvátalová, koordinátorka specializační-

ho studia a lektorka, e-mail: chvatalova@toulcuvdvur.cz
Ing. Tomáš Hodina, e-mail: hodina@toulcuvdvur.cz

Připravila Iva Koutná

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
→

Vydalo: Chaloupky, o.p.s., 
www.chaloupky.cz 

Šéfredaktorka: 
Mgr. Iva Koutná 
(Líska – o. s. pro EVVO ve ZK)
Editorka: Mgr. Hana Kolářová
Korektury: 
Mgr. Kateřina Chobotová

Tento projekt je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR v rámci 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Pr
oj

ek
t M

rk
vi
čk

a 
č.

 C
Z.

1.
07

/1
.3

.0
2/

03
.0

01
8,

je
 s

po
lu
fi n

an
co

vá
n 

Ev
ro

ps
ký

m
 s

oc
iá

ln
ím

 fo
nd

em
 a

 s
tá

tn
ím

 ro
zp

oč
te

m
 Č

R
v 

rá
m

ci
 O

pe
ra
čn

íh
o 

pr
og

ra
m

u 
Vz

dě
lá

vá
ní

 p
ro

 k
on

ku
re

nc
es

ch
op

no
st

ČÍ
SL

O 
2 

| B
ul

let
in

 p
ro

 M
Š 

v 
kr

aj
i V

ys
oč

in
a

KV
ĚT

EN
 2

01
1

jejejejejejejejejejejejjj
ss s
popopopo

lulululllll
fi n

an
co

vá
n 

E
v 

rá
m

ci
 O

pe
ra
č

BIOPOTRAVINY

Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny 
obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živoči-
chům, rostlinám a houbám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního 
prostoru pro pastvu i odpočinek. Stáda a hejna zvířat chovaných ekologickými farmáři jsou velká tak 
akorát. Zvířata jsou spolu v přirozeném kontaktu a každé spokojeně nosí svůj ocásek, uši i zobák, jak 
jim narost (na rozdíl od svých kolegů z konvenčních velkochovů), takže není ve stresu. Zákon o ekolo-
gickém zemědělství č. 242/2000 Sb. zakazuje krmit zvířata masokostní moučkou, podávat jim preven-
tivně antibiotika a stimulovat jejich růst hormonálními přípravky. Biomaso z těchto zvířat je tudíž kvalitní, 
bezstresové a prosté zbytků různých chemikálií. Zpracovatelé bioproduktů jsou lidé uvažující podobně jako 
ekologičtí zemědělci, neboť se při výrobě biopotravin zřekli používání umělých ochucovadel, barviv a zlep-
šovadel vůně, chuti a konzistence. Nechávají tedy spotřebiteli zažít biopotravinu v její přirozené barvě, 
chuti, vůni a kráse i s možnou „nevýhodou“ kratší trvanlivosti.

Z www.eagri.cz vybrala a upravila redakce IB Mrkvička

ÚVODNÍK

OBSAH

Vážené paní učitelky a ře-
ditelky, vážení příznivci 
předškolního vzdělávání, 

přinášíme vám druhé letošní číslo 
Informačního bulletinu Mrkvička 
pro mateřské školy zapojené do 
sítě mateřských v kraji Vysočina 
se zájmem o ekologickou výchovu 
a s ním i důležité informace o ak-
cích, kterých se můžete v následu-
jících měsících zúčastnit.

V prvním srpovém týdnu, 3.–5. 
8. 2011 vám nabízíme vícedenní 
seminář na našem pracovišti Cha-
loupky, Kněžice.  Snažili jsme se pro 
vás vybrat zkušené lektory, zabýva-
jící se ekologickou výchovou, nejen 
z vlastních řad ale i z různých za-
řízení kraje Vysočina či z Jižní Mo-
ravy. Pokusíme se představit vám 
některé venkovní aktivity. Nabídne-
me i teoretické podněty zkušených.  
Nahlédneme do muzikoterapie 
a etiky. Budete mít možnost vy-
zkoušet si „řemesla“, která můžete 
provozovat s dětmi.  Důležitou sou-
částí semináře bude část věnova-
ná školním zahradám. Některé díl-
ny budou zaměřeny na rozvoj vaší 
osobnosti a místo v programu bude 
mít i relaxace. Pozvánku a přihlášku 
obdržíte na konci května.

Hlavní téma:

BIOPOTRAVINY

HLAVNÍ TÉMA: BIOPOTRAVINY
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5. října 2011 proběhne na Toul-
cově dvoře, středisku ekologické 
výchovy hlavního města Prahy, 
celostátní konference mateřských 
škol se zájmem o ekologickou vý-
chovu. Pozvánku, program a při-
hlášku očekávejte ve vašich mai-
lech v průběhu měsíce června. 
I tady se můžete setkat s lektory, 
kteří mají zkušenosti z dlouhodo-
bé praxe ve školách i na středis-
cích ekologické výchovy. Někteří 
z nich jsou také autory metodic-
kých publikací.

Další akce, které chystáme 
v projektu, se uskuteční na pod-
zim. Toulavý autobus vás zaveze 
do vysočinských školek, kde bude 
něco zajímavého k vidění. Nabíd-

něte nám do itineráře svoji školku. 
To, co v ní s dětmi či pro děti dě-
láte, může být velkou inspirací pro 
ostatní. V podzimních dnech by-
chom vás rádi pozvali na seminář, 
který se bude konat na třech růz-
ných místech kraje. Jméno lektorky 
nebudeme prozrazovat, abychom 
pro vás měly překvapení do dalšího 
čísla bulletinu.

Přejeme vám pěkný závěr škol-
ního roku, slunečné prázdniny 
a příjemné dny odpočinku. Bu-
deme se těšit na další setkávání 
s vámi.

Jana Audy, Jana Čížková, 
Martina Jindřišková, Marie Rajnošková

Foto Martina Chvátalová, 
SEV Toulcův dvůr

 



HLAVNÍ TÉMA: BIOPOTRAVINY

Není to návrat na stromy, ale 
návrat ke zdravému rozumu a cit-
livému srdci. Systém ekologického 
zemědělství je defi nován platnou 
legislativou na národní i evrop-
ské úrovni. Každý zemědělec, 
který hospodaří v režimu ekolo-
gického zemědělství, musí pra-
videlně absolovat kontrolu, zda 

BIOPOTRAVINY JSOU PŘIROZENÉ A MODERNÍ

2

Kdy a jak vás napadlo zařadit 
do jídelníčku biopotraviny? 

Zařadit do jídelníčku biopo-
traviny mne napadlo hned, když 
jsem nastoupila jako vedoucí 
stravování pro MŠ a ZŠ Ostrož-
ská Lhota. Biopotravinám věřím, 
zajímám se o ekologii, ekologic-
ké zemědělství, osobně znám 
několik ekologických zemědělců 
a není mi jedno, jak se stravují 
dnešní děti a jakým směrem se 
ubírá dnešní potravinářství a ze-
mědělství. Chci, aby se děti na-
učily jíst opravdové potraviny, ne 
jejich náhražky, a aby se do jejich 
citlivých žaludků nedostávalo to-
lik chemie a zbytečných přídavků 
(éčka, barviva, konzervanty atd.). 
Mým vlastním dětem dopřávám 

Ekologické zemědělství je přirozený a moderní způsob hospodaření, 
který je založen na tisícileté zkušenosti našich předků. Vyznačuje se 
kladným vztahem a respektem k životnímu prostředí. 

jeho hospodaření odpovídá záko-
nům o ekologickém zemědělství. 
Biopotraviny vyrobené v České 
republice musí být označené jak 
národní značkou, tzv. biozebrou, 
tak i novým evropským logem. 
Biopotraviny z dovozu mohou 
být označeny „biozebrou“, ale 
nemusí.

Biopotraviny, které byly kontrolovány v Čes-
ké republice (tedy nikoliv nezbytně výhradně 
české biopotraviny), poznáte podle této zele-
né „biozebry“, státní ekoznačky, která zaru-
čuje, že výrobek splňuje požadavky zákonů 
o ekologickém zemědělství.

Od 1. července 2010 platí pro všechny vý-
robce biopotravin v Evropské unii povinnost 
používat na biopotravinách jednotné ozna-
čení logem Evropské unie pro ekologickou 
produkci, tak zvaným evropským biologem.

MĚSÍC BIOPOTRAVIN

Ministerstvo zemědělství, kte-
ré má ekologické zemědělství ve 
své kompetenci, každý rok v září 
organizuje tradiční Měsíc biopo-
travin a ekologického zemědělství. 
Jedná se o akci, při které má kaž-
dý zájemce možnost uveřejnit 
zdarma informace o exkurzích 
na farmy, jarmarcích, dožínkách, 
ochutnávkách biopotravin a dal-
ších zajímavých událostech v ob-
lasti ekologického zemědělství, 
které potěší širokou veřejnost. 

Do akcí Měsíce biopotravin se 
zapojují desítky ekologických fa-
rem, výrobců, obchodníků a pro-
dejců biopotravin. V roce 2010 
proběhlo po celé naší republice té-
měř 80 akcí a zapojili se poprvé 
i výrobci, kteří pustili návštěvníky 
do svých provozů. Tradičně mohli 
spotřebitelé zajet na farmu na den 
otevřených vrat, na farmářské bi-
otrhy nebo zajít do obchodu s vý-
raznou slevou na biopotraviny.

Obliba Měsíce biopotravin 
stoupá. Dokládá to i návštěvnost 
jednotlivých akcí v loňském roce 
– Čejkovické bylinkové slavnosti 
(4000 lidí), Biojarmark na Toul-
cově dvoře (5000 lidí), Bio víkend 
Botanicus (2000 lidí), Bio země-
dělský den a jezdecké závody na 
Sasově (1000 lidí), Biotrhy na Ku-

báni (5000 lidí), na Facebooku při-
byli fanoušci Měsíce biopotravin 
a stránky www.mesicbiopotra-
vin.cz navštívilo během září a říj-
na 18 791 uživatelů.

Tématem roku 2011 je Kvalita 
zblízka, která reaguje na rozšíření 
nového povinného značení EU pro 
biopotraviny v roce 2010 a 2011 
a probíhající debatu o specifi ckém 
značení tuzemských biopotravin. 

BIOPOTRAVIN PŘIBÝVÁ

V současné době se rychle zvy-
šuje počet výrobců biopotravin, 
sortiment českých biopotravin tak 
rychle narůstá. Ministerstvo ze-
mědělství klade zvýšený důraz na 
zkvalitnění informovanosti spotře-
bitelů o biopotravinách. Vyvolaná 
poptávka vyústila v rychlý nárůst 
počtu výrobců biopotravin, kteří 
využili možnosti podnikání v tom-
to perspektivním oboru. Od roku 
2007 je státní podpora ekologic-
kých zemědělců i výrobců biopo-
travin řešena v rámci Programu 
rozvoje venkova 2007-2013. 

Také spotřebitelé mají již po-
měrně jasnou představu o tom, 
co biopotraviny jsou a jaké jsou 
pozitivní přínosy jejich konzuma-
ce. Vědí, že tím chrání své zdraví 
i okolní životní prostředí. Biopo-
traviny přináší výhody zejména, 

co se týká zdravotní nezávadnos-
ti a kvality. Na rozdíl od klasických 
potravin neobsahují chemická adi-
tiva, konzervanty, stabilizátory, 
umělá barviva atd. Je prokázáno, 
že biopotraviny mají lepší výživnou 
hodnotu (vyšší obsah vitaminů, ze-
jména vitaminů C a E, vyšší obsah 
minerálních látek). Ekologicky vy-
pěstovaná zelenina má nižší obsah 
dusičnanů až o 50 % a nižší obsah 
pesticidů o více než 90 % v porov-
nání s konvenční zeleninou.

Sortiment českých biopotravin 
je poměrně široký a zahrnuje pře-
devším následující výrobky: mléko 
a mléčné výrobky (jogurty, sýry, 
tvaroh atd.), pečivo, čaje, koření, 

mouku, těstoviny, dětskou výživu, 
vejce, vepřové a hovězí maso, ovo-
ce, zeleninu, sušené ovoce, víno 
atd. U některých komodit je ale 
nabídka nedostatečná a nepokrývá 
poptávku spotřebitelů (např. vej-
ce, ovoce, zelenina). Některé bi-
opotraviny nejsou českými výrob-
ci biopotravin produkovány vůbec 
a dovážejí se ze zahraničí (např. 
oleje). Spotřebitelé přispívají ná-
kupem biopotravin k lepším život-
ním podmínkám chovaných zvířat 
a k nižšímu znečišťování životního 
prostředí chemickými látkami.

Ze zdroje www.eagri.cz 
vybráno a upraveno (red)

BIOPOTRAVINÁM VĚŘÍM

NÁPADY A NÁMĚTY

Zeptali jsme se vedoucí školní jídelny v mateřské škole v Ostrož-
ské Lhotě ve Zlínském kraji paní Evy Martinkové:

kvalitní stravu, tak proč bych ji nedo-
přávala i ostatním dětem, což můžu 
praktikovat právě jako vedoucí stra-
vování ve škole. Sledovala jsem pi-
lotní projekt Bio do škol, účastnila 
jsem se i seminářů projektu Bioškoly. 

Jak zavádění biopotravin probíhalo?
Změnu jídelníčku jsme prakti-

kovali pozvolna. Jediné radikální 
cesty jsme použili hned zpočátku 
u omezení glutamátových příprav-
ků a vyloučení umělých sladidel a in-
stantních nápojů. Neznámá jídla 
a potraviny (pohanka, jáhly, kuku-
řičná mouka, rýžové těstoviny, těs-
tovinové saláty, kuskus a další) jsme 
nabízeli dětem v malé míře a dobro-
volně, tedy většinou na ochutnávku 
nebo jako druhé menu. 
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POMOCNÍCI

BIÁČEK 
ANEB JAK SE RODÍ BIO

Bohatě ilustrovaná publika-
ce S Biáčkem na ekostatku aneb 
Jak se rodí bio představuje dětem 
hravou formou principy ekologic-
kého zemědělství a výroby biopo-
travin. Publikaci vydalo občanské 
sdružení Pro-bio liga za podpory 
Ministerstva zemědělství a členů 
sdružení. Publikace je určená spo-
lečnému čtení dětí s rodiči a pře-
devším vzdělávacím zařízením – 
mateřským a základním školám, 
mateřským centrům i střediskům 
environmentální výchovy.

Šestatřicetistránková publika-
ce je dílem ilustrátorky Jitky Pe-
trové, jejíž krásné obrázky jsou 
doplněny stručnými a snadno 
pochopitelnými texty Jany Prů-
šové. Kniha je rozdělena do šes-
ti kapitol, během kterých provází 
dětské čtenáře oslík Biáček prů-
během vzniku a výroby několi-
ka základních potravin – chleba, 
sýru, čaje, ovoce, zeleniny a va-
jec. Biáček popisuje vznik potravi-
ny od pole až na vidličku. Sedmá 
kapitola je věnována životu na 
ekostatku, zachycuje práci i život 
sedláka a jeho rodiny. Poslední, 
osmá, kapitola je věnována zvířa-
tům, která žijí na ekostatku.

Celou knížku je možné si pro-
hlédnout na webových stránkách 
http://www.biacek.cz a stále ješ-
tě je možné ji pro školu, školku či 
mateřské centrum objednat. Více 
informací najdete právě na webo-
vých stránkách. 

Doplňkem k publikaci je ještě 
pexeso, které obsahuje Biáčka 
i všechny postavy a základní mo-
tivy knihy.

Kontakt: Lenka Bauerová, Pro-bio 
liga, SEV Toulcův dvůr, Kubatova 

1/32, 102 00 Praha 10 –Hosti-
vař. Tel. 272 660 501, mobil 777 

596 297, lenka.bauerova@biospotre-
bitel.cz, www.biospotrebitel.cz 

BIO KUCHAŘKA 
HANKY ZEMANOVÉ

Ojedinělá česká kuchařka od 
Hanky Zemanové, nezávislé od-
bornice na biopotraviny, vás na-
učí zařazovat biopotraviny do jí-
delníčku – zaměřuje se i na méně 
známé, ale běžně prodávané, 
např. pohanku, cizrnu, špaldovou 
mouku, panenské oleje, apod. 
Bio není jenom zrní či vegetari-
ánská strava, bio může být chut-
né, zdravé jídlo pro celou rodinu, 
nemusí být složité na přípravu. 
V knize najdete mnoho origi-
nálních receptů, fotografi í a ná-
zorných ukázek (polévky, saláty, 
masové pokrmy, zelenina, zapo-
mínané přílohy, moučníky) a vel-
ké množství osvědčených tipů. 
Mgr. Hanka Zemanová (* 1975) 
vystudovala Pedagogickou fakul-
tu UK. Absolvovala dva dlouho-
dobé studijní pobyty ve Francii, 
kde se mimo jiné zabývala ekolo-
gickou výchovou. Vydalo naklada-
telství Smart Press.

Zdroj: www.probio.cz

VEGETARIÁNSKÁ 
BIOKUCHAŘKA

Kuchařka, 
jejímž auto-
rem je Roman 
Uhrin, přináší 
více než 130 
chutných re-
ceptů, které 
připravíte jed-
noduchým způsobem z biopotra-
vin běžně dostupných na našem 
trhu. Recepty jsou sestaveny tak, 
aby nás vedly k osvojení si základ-
ních úprav produktů, jakož i k pří-
pravě chutných, třeba i vlastních 
receptů.

Zdroj: www.biostyle.cz

V této rubrice vás Mrkvička informuje o publikacích, metodických 
materiálech a pomůckách, které mohou být užitečné pro realizaci 
ekologické výchovy ve vaší mateřské škole. Rádi přidáváme i od-
kazy na webové stránky či organizace, které realizují či podporují 
ekologickou výchovu předškolních dětí, nebo pozvánky.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Tentokrát se s vámi podělíme o zkušenosti ze specializačního studia 
pro koordinátory EVVO v mateřských školách, která probíhají na 
dvou místech České republiky – v Praze a ve Zlínském kraji. Ptali 
jsme se organizátorů i ú častníků.

SPECIALIZAČNÍ STUDIA 
PRO KOORDINÁTORY EVVO 
V PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVĚ

Specializační studia, která vychá-
zejí ze Standardu pro studium k vý-
konu specializovaných činností dle 
vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., 
o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a ka-
riérním systému pedagogických pra-
covníků, mají časovou dotaci 250 ho-
din přímé výuky. Proto se pro jejich 
stručnější označení zažila přezdívka 
„dvěstěpadesátka“.

Od září 2010 do září 2011 pořádá 
Základní článek Hnutí Brontosaurus 
Botič na pražském Toulcově dvoře 
specializační studium pro pražské ko-
ordinátory EVVO v předškolní výcho-
vě. Pro učitele základních a středních 
škol již bylo realizováno v různých 
krajích několik ročníků specializač-
ních studií, pro učitele mateřských 
škol (a další pedagogy v zařízeních 
předškolní výchovy) je toto první 
možnost v České republice se specia-
lizačního studia účastnit. 

Koncem roku 2010 zahájilo specia-
lizační studium pro MŠ dále také vse-
tínské Alcedo. A věříme, že další po-
dobná studia se budou dále rozvíjet 
a otevírat i v dalších krajích a letech. 
Zkušenosti organizátorů i studentů 
jsou totiž zatím více než pozitivní.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM 
PRO PRAŽSKÉ KOORDINÁTORY 

Položili jsme několik otázek ke 
specializačnímu studiu iniciátorovi 
studia Ing. Tomáši Hodinovi a koor-
dinátorce studia Mgr. Martině Chvá-
talové z pražského Toulcova dvora.

Co vás v Toulcově dvoře vedlo 
k rozhodnutí připravit speciali-
zační studium pro mateřské ško-
ly – jste přece první v republice? 

Tomáš Hodina: Dlouhodobě se 
zabýváme zjišťováním efektivity eko-
logických výukových programů, které 
na Toulcově dvoře připravujeme pro 
děti z mateřských škol a žáky i stu-
denty základních a středních škol. Ze 
zjištěných výsledků nám jako nejmé-
ně efektivní vyšly právě krátkodobé 
programy pro děti z MŠ. Dvouhodi-
nový program jednou ročně (v lepším 
případě) v pěkném prostředí našeho 
areálu je pro děti příjemným zážit-
kem. U některých dětí prohloubí zna-
losti, a když si budeme hodně fandit, 

tak možná i nějakou dovednost, ale 
dopad na postoje či přímo chování 
je v tomto případě nulový. Děti po-
třebují v tomto věku systematickou 
každodenní péči a tu jim při vší sna-
ze naše programy poskytnout ne-
mohou. Proto jsme se před několika 
lety rozhodli vzdělávat v environ-
mentální výchově právě pedagogy 
z mateřských škol, kteří na děti, po 
rodičích, mají největší vliv. Po určité 
době jsme ale zjistili, že jednoden-
ní semináře nesplňují očekávání naše 
ani účastníků. Pokud má být vzdě-
lávání kvalitní, musí být komplexní, 
mít kontinuitu, dostatečnou časovou 
kapacitu... Tyto požadavky splňují 
právě specializační studia, která pro 
pedagogy ZŠ probíhají v naší republi-
ce již řadu let. Na myšlenku připravit 
specializační studium pro pedagogy 
MŠ nás navedla Mgr. Hana Korva-
sová, ředitelka brněnské Lipky, kte-
rá má se specializačními studii pro 
pedagogy ZŠ velké zkušenosti. Pod-
le stávajícího standardu jsme připra-
vili obsah studia, který jsme upravili 
pro potřeby pedagogů MŠ a požádali 
MŠMT o jeho akreditaci. 

Věříme, že naše pozitivní zkuše-
nosti inspirují další organizace k zís-
kání fi nančních prostředků a zorga-
nizovaní takového studia i v dalších 
krajích. 

Komu je specializační studium 
určeno a kdo jsou účastníci?

Martina Chvátalová: Studium 
je určeno koordinátorům EVVO – 
učitelům mateřských škol a dalším 
pedagogickým pracovníkům zaří-
zení předškolní výchovy. Vzhledem 
k tomu, že studium je fi nancováno 
Magistrátem hl. m. Prahy, je určeno 
výhradně koordinátorům působícím 
na území hlavního města. Studium 
je díky získané fi nanční podpoře pro 
studenty bezplatné. V našem stu-
diu je zapsáno celkem 22 studentů: 
z toho 21 žen a 1 muž; 5 ředitelek 
MŠ, 16 učitelek nebo učitelů MŠ, 
1 lektorka mateřského centra.

Od počátku jsme plánovali zapo-
jit do studia 25 studentů, na tento 
počet byl sestaven i fi nanční rozpo-
čet projektu. Jenže pravděpodobně 
neznámost takového typu studia pro 
předškolní pedagogy, jeho velká ča-
sová náročnost (250 hodin přímé 
výuky) a nejspíš i to, že s propaga-
cí studia jsme mohli začít až těsně 
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do 6 let; řád – od narození do 3 
let (v prostředí – pomáhá orien-
tovat se ve vztazích mezi věcmi 
a mezi lidmi a věcmi; v čase – ori-
entace v časových úsecích); tříbe-
ní smyslů – stále; fascinace malý-
mi věcmi – od osmnácti měsíců do 
2,5 roku; fáze učení se sociálním 
dovednostem – od 2,5 do 6 let; 
psaní – od 0,5 do 4,5 let; čtení – 
od 4,5 do 5,5 let. 

Věkově smíšená třída pak posky-
tuje dětem prostředí, ve kterém 
mohou rozvíjet své sociální schop-
nosti a učit se spolupráci při po-
dílení se na společných činnostech. 
Blaho dítěte, jeho potřeby, indivi-
duální přístup k dětem a princip 
svobody, pohybu a samostatnos-
ti umožňují dítěti naplňovat plán, 
kterým je řízeno k utváření sebe 
sama, poznávání a učení se.

SVOBODA A HRANICE

Marie Montessori vypozorovala 
určité potřeby dítěte a z nich vy-
plývající potřeby pro rozvoj. Pokud 
poskytneme dítěti svobodu s ur-
čitými hranicemi a v připraveném 
prostředí se může cítit bezpečně, 
je pak samo ve své spokojenosti 
schopno, za použití určitých mate-
riálů, rozvíjet své dané individuální 
schopnosti a při pomoci ostatním 
dětem pak také své sociální schop-
nosti. Důležitý pro Marii Montes-
sori byl ve vývoji dítěte také klid 
a ticho, ve kterém se děti mohou 
spojit se svou vlastní pravdou. Bě-
hem cvičení ticha se zklidňuje ne-
jen tělo, ale i duše. Tak může dítě 
nalézt rovnováhu nejen ve vněj-
ším, ale i ve vnitřním světě.

Myslím, že lesní mateřské školy 
poskytují, pokud si stanoví logická, 
jasná a rozumná pravidla a hrani-
ce, velmi dobré podmínky pro roz-
voj dítěte právě tímto směrem. 
Věkově smíšené třídy poskytují 
v tomto ohledu stejné prostředí 
jako třídy Marie Montessori. Les 
a vůbec celé přírodní prostředí na-
bídne dítěti klid, vhodné materiály 
a příležitosti k individuálnímu vý-
voji dle jeho plánu. Svoboda spo-
čívá v tom, že si dítě samo vybere, 
samo vytvoří, objeví, pozná. Učitel 
je zde pak spíše jako pozorovatel 
a průvodce, nabízí to, co je právě 
potřebné. 

MATERIÁLY A PROJEKTY

Tak jako Marie Montessori na-
bízela materiály podle vývojových 

fází, i my dítěti můžeme v les-
ní mateřské škole poskytnout, 
co právě potřebuje. Příkladem 
je materiál Marie Montessori 
– psaní prstem do písku. Je to 
možná nejsnáze uskutečnitelná 
činnost, kterou venku můžeme 
dítěti nabídnout nebo ji zde na-
lezne samo. 

Další využití metody Marie 
Montessori v LMŠ je téměř celý 
Praktický život, jak ona nazva-
la jednu oblast zájmu dítěte. Je 
zaměřen na praktické věci, při 
kterých si dítě procvičuje jem-
nou i hrubou motoriku a zá-
roveň se učí praktičnosti. Pro 
využití v LMŠ uvádím několik 
příkladů: praní prádla (které 
souvisí se strouháním a našle-
háváním mýdla), přelévání, pře-
sýpaní různých materiálů, mytí 
nádobí a stolů, vaření, šití a po-
dobně. 

Další oblastí, kterou se Marie 
Montessori zabývala a kterou 
lze v LMŠ využít, je Kosmická 
výchova. Je rozdělena do něko-
lika částí, které jsou většinou 
formou projektů zpracovány pro 
práci dětí. Pro snazší přiblížení 
a praktické využití (např. for-
mou projektů) zde uvedu ob-
lasti Kosmické výchovy: Sluneč-
ní soustava, Podmínky pro vznik 
života, Vývoj života na naší pla-
netě, Kontinenty, ČR (pro Čes-
kou Republiku), Roční období, 
Vývoj člověka a lidstva, Lidské 
tělo, Živočichové, Rostliny. Tyto 
části se dají pro LMŠ zpracovat 
různými způsoby a je na každé 
z mateřských škol, jak tato té-
mata uchopí. Témata a projekty 
pak lze zpracovat s přihlédnu-
tím na obsah Rámcového vzdě-
lávacího programu.

Využití přístupu Marie Mon-
tessori v lesních mateřských 
školách ukazuje, že celoroční 
pobyt s dětmi venku za každé-
ho počasí umožňuje uplatnění 
i takových pedagogických smě-
rů, na které jsme dosud zvyklí 
zejména v interiéru. Prostředí 
lesa pak nabízí ještě něco navíc 
– prostředí, ve kterém se děti 
mohou rychleji a lépe adapto-
vat (normalizovat – podle Marie 
Montessori navrátit se k normá-
lu), a tím využít naplno svého 
individuálního plánu a originál-
ních materiálů, které jim příroda 
k jejich vývoji poskytuje. 

Sandra Cabajová

PES JE SLON A MODRÁ JE ŽLUTÁ 
Dá se říct, že malé dítě vlastně 

neví, jak vypadá svět – ale vidí ho 
tak, jak ho vidíme my, dospělí. Učí 
se našemu pohledu. To my ho učí-
me, jak se má na něj dívat. Znám 
člověka, kterého otec přesvědčil, 
že je „nešika nešikovný“. Jeho oblí-
bená věta byla: „Držíš to jak prase 
fl obertku.“ Zkuste si s tímto pohle-
dem v klidu a v pohodě najíst. Co 
tím myslím? To, že dnes onen mla-
dý tatínek, kdysi masakrovaný jako 
malé dítě, dodneška drží podivně 
a neobratně při jídle příbor… jako 
ono prase tu fl obertku. Nebo mu 
zcela nepředvídatelně padají věci 
z ruky. A nechápe to, diví se tomu, 
bere, že to tak prostě má. Jiné dítě 
naučí jeho máma, že je budižkni-
čemu: „Ještě jsem neviděla, že bys 
kdy něco pořádného udělal!“ Zkus-
te s tímto přesvědčením najít dob-
rou práci. 

Když budeme například žít ně-
kde na samotě a dohodneme se, 
že slonovi budeme říkat pes a že 
modrá barva je vlastně žlutá, pak 
to ten malý prcek přijme za své. 
Bude si myslet, že tak to prostě 
je. Bude to jeho svět a žádný jiný 
nebude znát. Slon je pes a modrá 
je žlutá. Stejně tak si o sobě může 
myslet, že je jelito, pitomec, hlu-
pák. Přijme to za své. Anebo ši-
kulka, mistříček, případně „mámi-
no všecko“.    

HRÁT KRÁLE
Říká se tomu „hrát krále“. Co 

tím myslím? Staří divadelní her-
ci mají jedno rčení, které zní: „Král 
se nehraje, krále hrají ostatní.“ Je 
to geniální vyjádření, které může-
me beze zbytku použít pro výcho-
vu. Král nemůže chodit a nemůže 
o sobě na všechny strany vykřiko-
vat, že je král. To, že je skutečně 
králem, poznáte podle toho, jak se 
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Marťan je malý človíček, který přiletěl z Marsu 
na Zem. Neposlouchá velká slova ani nevěří 
statistickým tabulkám. Ale zajímá ho, co lidé 
skutečně dělají, spíše než co říkají, že dělají. 
„Marťanština“ ukazuje věci, jaké opravdu jsou. 
A je dobré vědět, že každý z nás máme svého 
malého marťana uvnitř své duše… neboli ví-
tejte u další, předposledníkapitoly z psycholo-
gie dětí pro mateřinky. 
Dneska to bude mít název: DROBNĚNKY 

Minule jsem vás plánovitě děsil, dneska bych vám rád nabídl jen pár 
myšlenek, které spolu zdánlivě nesouvisí, takové drobněnky, tady pink, tam 
pink. Můžete je číst každou zvlášť nebo všechny dohromady, jak se vám 
bude chtít. Tak začneme. 

k němu chovají ostatní. A stejně tak 
se i malé dítě bude obrazně cítit 
jako král, pokud se k němu budeme 
chovat jako ke králi. Pokud mu se-
hrajeme krále. Pokud mu budeme 
hrát hlupáka a budižkničemu, bude 
se cítit jako hlupák a budižkničemu. 
Zaposlouchejte se někdy, jaké věty 
že to říkáte svým dětem? O čem 
se je to vlastně snažíte přesvědčit? 
A co vlastně říkali vám, když jste 
byli malí? Vzpomínáte si? 

JÁ NEJSEM ZLÝ…  
A ještě jednu věc: některé děti 

jsou tak dlouho a vytrvale označo-
vány za zlé, až tomu uvěří i ony 
samy. Okolí jim hraje zlého krá-
le. Často si přitom vzpomenu na 
větu čtyřletého Martina z mateř-
ské školky v Karviné, který mi na 
procházce vlastně jen tak mezi řečí 
řekl: „Já nejsem zlý, já se snažím 
být hodný, ale paní učitelka pořád 
říká, že to není pravda…“ Co na to 
krucinál chcete říct? 

Tak, a teď už dost. Už nečtěte. 
Přepněte. Čeká vás tuli-tuli program. 

A ještě jedna věc: Milá soutěž 
se moc neujala. Odpovědí přišlo 
jen pět. A to moc soutěž není, co 
říkáte… Sponzor situaci vyhodno-
til tak, že odměníme všech pět do-
šlých odpovědí knihou Najděte si 
svého marťana. Redakce Mrkvičky 
je pošle na adresy: Alena Vojtová, 
MŠ Sychrov, Vsetín; Hana Krafko-
vá, MŠ Herčíkova 21, Brno; Jana 
Šenkeříková, MŠ Hrobice, Slušovi-
ce, Eva Koudelková; Tereza Šedivá.

Blahopřejeme a věříme, že vám 
kniha udělá radost!  

Marek Herman, 
marek.herman@centrum.cz, v Praze, 

duben 2011, dneska je nádherné 
odpoledne a všude kolem je modré nebe

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
→
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Snažili jsme se zvýšit hlavně na-
bídku čerstvého ovoce a zeleniny. Co 
se týče jednodruhového ovoce, děti 
jsou velmi vybíravé a mlsné. Tudíž 
např. celá jablka jsme nacházeli v ko-
ších, v květináčích atd. po celé škole. 
Postupem doby jsme zavedli ovocné 
a zeleninové bary – a s úspěchem. 
Děti mají pocit svobody rozhodování, 
naberou si, kolik čeho chtějí, a navíc 
si připadají jako v restauraci. Počáteč-
ní problémy se vyskytly snad jen s od-
hadem množství. A ke cti strávníků: 
většinou ovoce a zeleniny chybělo.

Jak je to s dodávkami a cenami?
Co se týče samotných biopotra-

vin, objevili jsme díru na trhu. Až na 
malé výjimky chybí velkododavatelé 
biopotravin pro školy. Pokud tento 
sortiment chce vedoucí jídelny stráv-
níkům dopřát, musí si zboží většinou 
sama dovézt (z ekofarmy, z obchůd-
ku zdravé výživy apod).

Většina vedoucích vidí problém bi-
opotravin ve vyšší ceně, já ho vidím 
v malé dostupnosti. Cenové problé-
my jsme řešili nabízením biopotra-
vin nepravidelně a využíváním akcí 
a slev při nákupech běžných potravin, 
abychom ušetřili. Na ovoci a zeleni-
ně nešetříme, snažíme se, aby každý 
den měly děti zeleninový salát, ovoce 
nebo aspoň zeleninovou oblohu či jen 
brambory posypané zelenou cibulkou 
či pórkem. Biopotraviny ve škole mů-
žeme (v našem regionu) rozdělit na 
snadno dostupné a hůře dostupné 
nebo nedostupné. Pravidelně a snad-
no lze sehnat biomléko a biomléčné 
výrobky, nyní u nás i biomaso a bi-
okoření. Mezi hůře dostupné patří 
např. biozelenina, bioovoce, bioobilo-
viny a mezi nedostupné biobrambory, 
biovejce, biokuřecí maso, biopečivo.

Co na to lidé přímo ve škole a jí-
delně?

Nejdůležitější je spolupráce kolek-
tivu kuchyně, tudíž motivace a vlastní 
přesvědčení kuchařek. Protože jsme na 
vesnici, zpočátku se samozřejmě ku-
chařky bály změn a reakce lidí. Postu-
pem doby si však po malých úspěších 
již troufaly i na větší změny v jídelníč-
ku. Odpůrci se vyskytli, ale přibývalo 
spíše těch, kterým chutnalo. Nové po-
traviny, recepty a postupy jsme větši-
nou zkoušely samy pro sebe na ochut-
návku a pak teprve ve velkém. 

Důležitá je i spolupráce se ško-
lou. Pomáhala nám například taková 
zdánlivá drobnost, že pedagogové 
si velmi často vybírali druhé menu, 
což bylo právě nové zdravější jídlo – 
a tak šli příkladem i dětem. 

Speciálním programem byl pro-
jekt Barevné dny, což byla příprava 
na již proběhlé olympijské hry. Každý 
světadíl měl svou barvu a jedenkrát 
za dva měsíce mu patřil jeden celý 
den. Takže máme za sebou Červený, 
Modrý, Zelený, Černý a Žlutý den, 
kdy se výuka zaměřovala na daný 
světadíl, všichni byli oblečení v dané 
barvě a jídelna i školní oběd byly tak-
též laděné do stejné barvy. Děti se 
na tyto dny vždy těšily.

Zmínila jste se o vzdělávacím a osvě-
tovém programu. Připravujete děti 
na změny ve stravování i jinak?

Do této oblasti patří například in-
formace a soutěže na nástěnce ve 
školní jídelně, kam zahrnujeme te-
matické soutěže, křížovky, ankety, 
informace ze světa zdravé, ale i běž-
né výživy, informace k novým potra-
vinám v menu, rozhovory s osob-
nostmi a celebritami o výživě atd.

Důležitá je také kultura stolová-
ní – vhodné dekorace, výzdoba stolů 
na Vánoce a Velikonoce, zde se také 
musím zmínit o spolupráci se školou 
ve výtvarných činnostech.

Snažíme se o pojetí obědů ve ško-
le jako vzdělávacího zážitku. V tom-
to případě jde o formování stravova-
cích zvyklostí, vztahu k potravinám 
a vůbec osobního rozvoje a kultivo-
vanosti našich dětí ve stravovacím 
procesu. Konzumace oběda by měla 
být považována nejen za způsob, jak 
zaplnit prázdný žaludek, ale taktéž 
s trochou nadsázky za vzdělávací 
a kulturní zážitek.

Důležitá je určitě i osvěta pro rodi-
če a veřejnost.

Zpočátku jsme samozřejmě řešili 
i problémy nevole některých rodičů 
ke změnám ve školní jídelně. Osvě-
tu jsme tedy zaměřili na celou místní 
veřejnost a zvolili jsme média, jako je 
obecní zpravodaj a kabelová televize. 

Dnes máme naopak mezi rodiči 
většinu příznivců a tento fakt pod-
porujeme akcemi pro veřejnost, jako 
jsou ochutnávky a prezentace. Prv-
ní se jmenovala Prostřený stůl a byla 
zaměřena na prezentaci biopotravin, 
včetně dvou přednášek (ekofarmář – 
příklady z praxe a – ekologický po-
radce – osvětlení podstaty a smyslu 
biopotravin). Oslovili jsme několik 
sponzorů s biopotravinami, takže 
ochutnat mohl každý, dokonce si od-
nést vzorky domů.

Další akce s názvem Symfonie chutí 
a vůní byla více zaměřena na ochut-
návku, nabídli jsme i recepty, které 
na minulé akci účastníci vyžadovali. 

CO A JAK JSME V OSTROŽSKÉ LHOTĚ ZKOUŠELI

V jídelně mateřské školy: 
→ K nakrájenému ovoci občas dáváme ořechy, dětem nejvíc chutnaly 
kešu a vlašské ořechy, občas přidáváme také dýňová a slunečnicová se-
mínka (pro děti od 3 let). V zimě k čerstvému ovoci občas přidáváme 
sušené ovoce a ořechové, ovocné nebo sezamové tyčinky nakrájené na 
malé čtverečky, aby mohly děti pomalu ochutnávat a postupně přijít 
těmto věcem na chuť.
→ Pohanka do polévky.
→ Kuskus místo rýže – je jemnější a dobře se jí (jde jen o zvyk, takže je 
třeba zkoušet; jsem přesvědčena, že kdyby děti byly zvyklé jen na kuskus 
a nabídla se jim rýže, budou ji zpočátku jíst špatně).
→ Jáhlová instantní kaše – docela dětem chutnala.
→ Grahamové a semínkové pečivo – podáváme jen jemné (ne šrotové 
a s tvrdou kůrkou).
→ Jogurtové nápoje a zákysy – děti, které je neznaly, je zpočátku ne-
chtěly, ale teď jim chutnají (hlavně v létě na osvěžení k celozrnnému či 
bílému pečivu na svačinku).
→ Zkoušeli jsme biotuřínek s biomrkvičkou – dětem moc chutnaly.
→ Biomléko – také dětem moc chutná.
→ Biomaso, hlavně hovězí – když je čerstvě bourané a správný počet 
dní uleželé, je křehoučké.
→ Biokoření – do bylinkových pomazánek, je voňavé, jemné a pěkně 
zelené.

V jídelně základní školy:
→ Opět ovocné a zeleninové bary, k tomu dresinky (vyrábíme si sami). 
Tady předkládáme dětem do nerez gastronádob několik druhů ovoce 
a zeleniny, děti si samy mohou vybrat na misku, kolik a co chtějí. Někdy 
k tomu přidáme na zvláštní misku i semínka (slunečnice, dýně), a kdo 
chce, může si jimi ovocný salát posypat.
→ Do knedlíků občas přidáváme špaldovou nebo cizrnovou mouku.
→ Do polévek opět dáváme pohanku, někdy přidáváme pohanku 
i k rýži jako příloze.
→ Do sekané přidáváme drcené ovesné vločky v biokvalitě.
→ Do polévky někdy dáváme knedlíčky z biokukuřičné mouky.
→ Taktéž jsme dávali místo zeleninového salátu biomrkev a biotuřínek 
(nakrájené) – tuřínek měl velký úspěch, děti ho chtějí zase.
→ Ke sladkému jídlu (žemlovka, sladká rýže) podáváme buď biomléko, 
nebo opět kysané mléčné nebo jogurtové nápoje, biomléko dětem ve 
škole taktéž velmi chutná.
→ K luštěninám a gulášům dáváme běžný chléb a k tomu vždy několik 
druhů celozrnného pečiva nakrájeného na půlky nebo na třetiny, aby 
mohly děti ochutnat a postupně si zvykly.
→ Jáhly s tvarohem, meruňkami a skořicí dětem moc chutnaly.
→ Zkoušeli jsme i sójové boby – do sekané, karbanátků nebo dobře 
uvařené na misku k okýnku a kdo chtěl, mohl si přidat do polévky.
→ Děláme kuskus se zeleninou a s masem nebo s houbami.
→ Biohovězí maso připravujeme poslední půlrok každých 14 dnů. Be-
reme ho i na polévky.

A protože to byla „symfonie“, nechy-
běla ani živá hudba. Počet účastníků 
nás mile překvapil. Hodnocení akcí 
i recepty jsme následně umístili na ka-
belovou televizi i web školní jídelny.

Myslím si, že všechny doposud po-
řádané akce měly velký smysl jak pro 
děti, tak pro veřejnost. Co se týče 
ekologických potravin, důležitá je in-
formovanost, tedy seznámení s pro-
duktem nejprve na nástěnce (proč je 
bio, jak přišel na svět, odkud pochá-
zí, kdo nám jej dodal atd.), podpo-
ra na webu školy a důležitý moment 
může být také osvěta na nástěnce 
pro cizí strávníky. Tato skupina je sice 
nejméně důvěřivá, ale na druhé stra-

ně hodně zvídavá a lehce předává ať 
už pozitivní, či negativní zkušenosti 
směrem dál. Takže snažit bychom se 
měli všichni, ať máme těch pozitiv-
ních co nejvíce. Hodně úspěchů.

Děkujeme paní Bc. Evě Martin-
kové ze školní jídelny v Ostrožské 
Lhotě a přejeme jí i celé škole, aby 
se jim jejich úsilí dařilo a nacházeli 
pro něj pochopení i podporu. Zdraví 
našich dětí by přece mělo být až na 
prvním místě! 

Kontakt: 
ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota, školní jídelna, 

tel. 572 598 741/759, www.zsol.cz 
Připravila Iva Koutná



NÁPADY A NÁMĚTY

4

S dětmi chodíme na farmu, kde 
mohou pozorovat zvířata v přiro-
zených podmínkách. Vidí, jak bě-
hají po louce a jak se pasou. Děti 
vědí, že domácí zvířata jako prasa-
ta, ovce, kozy, krávy, králíci a sle-
pice jsou chovány proto, abychom 
z nich měli užitek – tedy maso, 
vejce, mléko, vlnu, kožešinu.  

Děti pomáhají i na poli. Sejí obi-
lí, sází cibuli, brambory, řepu. Na 
políčkách potom pomáhají s ple-
tím řepy a také se sbíráním man-
delinek. Při sklizni brambor i řepy 
jsou velkými pomocníky. Z řepy 
pak můžeme uvařit polévku, bram-
bory použijeme na přípravu pokr-
mu, ale také je používáme jako 
přírodní materiál. Vyrábíme bram-
borové korále, bramborový škrob, 
bramborové panáčky. 

Jeden měsíc v roce se vě-
nujeme tématu Víme, co jíme. 
Povídáme si s dětmi o zdra-
ví a o zdravé stravě, klíčíme 
mungo, fazole adzuky a čoč-
ku, takovéto dobroty dě-
tem moc chutnají. Na ma-
lém mlýnku meleme obilniny, 
z těch pak děláme malé bo-
chánky a ty pečeme. Vedle za-
hrady školky jsme si postavili 
hliněnou pec. Nad dobrotami, 
které tady s dětmi upečeme, 
se všichni olizují. 

Na zahradě školy máme 
několik záhonů. Zde pěstu-
jeme jahody, bylinky (libeček, 
meduňku, mátu, dobromysl, 
levanduli), ale také zeleni-
nu, a to ředkvičky, kedlubny, 
mrkve, saláty, hrášek, fazole. 
Také pěstujeme některé plo-
diny proto, aby děti viděly, 
jak rostou a vypadají (čočku, 
len, fazole, pohanku). O rost-
liny na zahradě se děti spo-
lečně s učitelkami starají. 
Děti i paní učitelky zahradničí 
rády, ale všechno si vypěsto-
vat nezvládneme.

Již od počátku fungování 
školy nabízíme dětem ke kaž-
dému jídlu mísy ovoce a ze-
leniny. Nakupujeme s dětmi 
na biojarmarku. Děti samy 
vybírají, jaké suroviny nakou-
pí. Paní kuchařka pak vymýšlí, 

BIOPOTRAVINY VE ŠKOLCE SEMÍNKO

Naše mateřská škola je obecně prospěšnou společností. Založena 
byla v roce 2003. Od počátku je zařazena v rejstříku škol Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme tedy povinni řídit se škol-
ským zákonem. Snaha zajistit zdravé kvalitní potraviny pro děti je 
v naší školce dlouhodobě podporována.

jaké z donesených surovin připra-
ví jídlo. Nakupovali jsme i biopo-
traviny.

Rodiče dětí používání zdravých 
potravin oceňovali. Jedni z rodi-
čů za námi přišli s návrhem, aby-
chom používali biopotravin více. 
My jsme se ale obávali vyšší ceny 
a nedostatku dodavatelů. Tito ro-
diče nám nabídli, že nám se změ-
nou pomohou. Zajistili organizaci 
Pro-bio liga. Pomoc spočívala ve 
vyhodnocení fi nanční náročnosti 
objednávaných potravin a hledání 
možných nových dodavatelů. Po-
mohli nám s vypracováním a vy-
hodnocením dotazníků pro rodiče. 
Uspořádali jsme několik setkání 
personálu školky s odborníky na 
zdravou výživu: paní Slimákovou – 
výživovou poradkyní, panem Uhri-

nem – kuchařem Country Life.
Hledání ekofarmářů ochotných 

zavážet biopotraviny do areálu 
školky nedopadlo moc dobře. Kdy-
bychom si objednali tunu brambor 
či jablek, asi bychom se domluvili. 
My ale nemáme velký sklad, a tak 
zavážíme potraviny vždy na jeden 
týden. S šesti kily jablek, hrušek 
švestek k nám moc farmářů ochot-
ných jet nebylo.

Dotazník pro rodiče se týkal 
spokojenosti se stravováním ve 
školní jídelně. Ptal se na to, jestli 
by rodiče uvítali používání biopo-
travin při přípravě jídel a proč:
→ jestli by byli ochotni při zave-
dení většího procenta biopotravin 
platit vyšší poplatek za stravné 
a o kolik;
→ jestli doma vaří z biopotravin; 
→ jestli by se o biopotravinách 
chtěli dovědět více; 
→ jestli by uvítali, kdyby se jejich 
děti v mateřské škole dozvěděly 
více o produkci, původu a výrobě 
potravin, práci na farmě, životě 

Jídelníček mateřské školy Semínko na jeden týden

Pondělí

 svačina:  tvarohový bio dezert s müss li, kakao, čaj 

 oběd: rajská polévka s pohankou 

  zelenina rizot o s tof u, zeleninový salát, bio džus 

 svačina: chléb, bylinková pomazánka, kiwi, čaj 

Úterý

 svačina: celozrnný chléb, pohanková pomazánka, zelenina, čaj 

 oběd: slepičí vývar s jáhlami 

  kuřec í plátky bio, rýže, zeleninový salát, bio džus 

 svačina: celozrnná houska, bio máslo, bio sý r, mandarinka, čaj 

Středa

 svačina: tmavá houska, müss li tyčinka, čaj 

 oběd: zeleninová polévka s kuskusem 

  vepřové maso s pórkem, bramborová bio kaše, salát, čaj 

 svačina: sedmizrnný chléb, drožďová pomazánka, hruška, čaj 

Čtvrtek

 svačina: chléb, mrkvová pomazánka, čaj 

 oběd: hovězí vývar s rýží 

  cizrna, červená řepa, okurka, bio džus 

 svačina: bio jogurt, čaj 

Pátek

 svačina: bio kukuřično-pohanková kaše s jablky, bio mléko, čaj 

 oběd: vločková polévka 

  rybí fi let y se zeleninou, brambor, salát, čaj 

 svačina: chléb, tvarohová pomazánka, jablko, čaj

zvířat a vlivu zemědělství na pří-
rodu; 
→ jestli by uvítali, aby děti jely na 
výlet na ekofarmu.

Po zpracování dotazníků nám 
vyšly tyto výsledky: 
→ všichni rodiče byli PRO zave-
dení biopotravin;
→ 54 % z rodičů bylo ochotno za-
platit o 20 až 30 % vyšší cenu = tj. 
zvýšení 15 Kč na den.

Cenu o tuto částku jsme tedy 
zvýšili. Zorganizovali jsme několik 
setkání personálu školky. Udělali 
jsme srovnání cen vybraných po-
travin v biokvalitě se stávajícími 
dodavateli. 

Navštívili jsme několik ekofa-
rem (Ekofarma Dora Ratibořice 
a ekofarma St. Pierre). Děti měly 
možnost vidět zvířata na stat-
ku, prohlédly si prostory farmy 
a ochutnaly zdejší produkty.

Dále šla školka cestou postup-
ných kroků a přidávala další biosu-
roviny a zvyšovala jejich množství, 
navíc díky vhodnému výběru do-

davatelů nebylo nutné žádné 
další zvýšení stravného. 

Pro to, aby se další školky 
mohly inspirovat, Pro-bio liga 
založila webové stránky www.
biopotravinydoskol.cz. Zde je 
možné zhlédnout všechny do-
kumenty k pilotnímu projek-
tu, aktuality z biostravování 
v ČR i ve světě, inspirativní 
manuál pro zavádění biopo-
travin do školních zařízení – 
Bio do škol – jak na to? Ten-
to manuál není návodem, ale 
inspirací. V každé škole jsou 
jiné podmínky, jiné názory zři-
zovatelů, ředitelů, pedagogů, 
vedoucích školních jídelen, ku-
chařů i rodičů. 

Není třeba se bát, že zdra-
vé potraviny jsou drahé. My 
jsme začínali s tím, že jsme 
postupně ubírali množství 
cukru v čaji, dětem nabízí-
me k pití i čistou vodu. Ku-
kuřičné a pohankové kaše 
příliš pokladnu jídelny neza-
tíží, čočka a polévkové sypání 
také ne. Až když většina ro-
dičů byla pro navýšení ceny, 
začali jsme nakupovat biopo-
traviny. Je zajímavé s dět-
mi dělat chuťové srovnání. 
U rajčat, mrkve, mandarinky 
je rozdíl opravdu cítit. 

Mgr. Magdaléna Kapuciánová

→

ZELENÉ 
OKÉNKO
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UBROUSKU, PROSTŘI SE!

Prostřednictvím pohádky se 
seznámíme se základními stra-
vovacími návyky. Různá pohy-
bová cvičení, výtvarné techniky 
a melodické popěvky nám necha-
jí nakouknout pod ubrousek tak, 
abychom získali jednoduché po-
znatky o zdravé výživě, stolová-
ní, hygieně. Nakoupíme potravi-
ny, ochutnáme je a ještě si něco 
dobrého ukuchtíme. 

Jana Janová, Chaloupky, 
www.chaloupky.cz 

AKTIVITA POMŮCKY POPIS

Úvod Přivítání, program

Seznámení Obrázky s kresbami různých potravin Na zemi leží obrázky potravin – každý účastník si vybere 
obrázek, který mu je blízký, představí se a řekne, proč si 
vybral tento obrázek.

Pohádka Ubrousku, 
prostři se!

Látkový ubrousek Četba pohádky. Položení obrázků na kouzelný ubrousek.

Výroba prostřeného 
ubrousku

Balící papír, vodovky, kelímky na 
vodu, odstřižky barevných papírů, 
klubíčka vlny, rouno, hobliny, 
lepidla, papírové talířky, pracovní list 
s nákresy lžíce, příboru a hrníčku

Vytvoření oblíbeného jídla na talíře (koláž). Na balící 
papír – velký ubrus – položíme nazdobené talíře, přiložíme 
nádobí a hostina může začít. 

Vaření polévky Padák, látkové kuličky Cvičení s padákem: napouštění vody do hrnce, příprava 
zeleniny, čištění zeleniny, krájení, voda vaří, přidáme zele-
ninu – vzpažíme s padákem. Ti, kdo drží vyvolanou barvu, 
podběhnou padák a postaví se na jiné místo shodné 
barvy. Lze procvičit akusticko-vizuální paměť a vyvolávat 
pouze názvy zeleniny: červená barva – mrkev, žlutá barva 
– kukuřice, zelená barva – hrášek, modrá barva – lilek, 
fazole. Solení polévky a nakonec přidáme bylinky.

Jíme polévku Látkové kuličky Povídání si o tom, kudy a jak putuje jídlo (polévka) 
v našem těle, než se dostane zase ven. Míčky z polévky 
nám poslouží jako sousta. 

Trávicí soustava Torzo lidského těla – obr., zalami-
nované jednotlivé ústroje trávicí 
soustavy

Torzo a ústroje trávicí soustavy z papíru – skládání trávicí 
soustavy.

Vliv potravy na 
různé části lidského 
těla

Puzzle Devět různých skládanek – puzzlí, poskládání skládanky 
a vysvětlení souvislostí mezi potravinami a ústroji na 
obrázcích.

Potravinová 
pyramida

Obarvené gázy, obrázky potravin, 
kreslená potravinová pyramida

Pyramida – domeček z gáz. Které potraviny jsou pro nás 
nezbytné a bez kterých se můžeme obejít? Stavění potra-
vinové pyramidy. Použití obrázků z úvodní aktivity.

Zdobení krajíčků 
chleba zeleninou 
a ovocem

Krajíčky chleba, zelenina, ovoce, 
vykrajovátka, příborové nože, talířky

Využití skutečných potravin z prvního a druhého patra 
pyramidy. Ochutnávka.

Bingo Herní plán s obrázky ovoce a zelen-
iny, víčka od pet lahví

Lektor říká názvy ovoce a zeleniny (nebo nápovědné 
říkanky, básničky, popis) a hráči pokládají víčka. Kdo má 
jako první víčka v řádku, vykřikne: Bingo!

Semínka Sbírky semínek, výsev semen do tetra 
pakových obalů, dešťové hole

Rozdáme si dešťové hole – úkolem je najít k sobě podle 
zvuku přesypávaného materiálu druhou stejnou hůl. Zah-
rajeme si na déšť – jeden začne – ostatní se přidávají.

Další náměty na 
téma zdravá výživa 
– pohádka jako 
motivace

Na proužcích papíru napsaná po-
hádka Hrnéčku, vař!

Přečtení pohádky (ve správném sledu), představení 
nápadů na téma pohádky Hrnéčku, vař! účastníky 
semináře – vzájemné rady, inspirace, nápady.

Závěr, rozloučení

V Zeleném okénku vám 
nabízíme tipy a nápady, 
jak na to, aby provoz vaší 
mateřské školy byl šetrný 
a ohleduplný k životnímu 
prostředí. 

TIPY PRO EKOLOGICKY 
ŠETRNÝ PROVOZ MŠ

Chytré eko výrobky 

I vaše uklízení či kancelářské 
práce mohou být ohledupl-
nější k lidem a přírodě. Na 
www.zelenadomacnost.com 
naleznete nabídku čisticích 
prostředků a kancelářských 
potřeb, které přestavuji eko-
logickou, nebo alespoň eko-
logičtější alternativu k běžné 
produkci. V základní nabídce 
jsou výrobky spíše pro domá-
cí kancelář. V případě zájmu 
o širší sortiment eko kance-
lářských potřeb pro vaši insti-
tuci Zelená domácnost připra-
ví nabídku na míru.
www.zelenadomacnost.com

Desatero domácí ekologie

Zařiďte svoji domácnost, 
školku, třídu šetrněji. 
http://www.veronica.
cz/?id=211

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

MONTESSORI PEDAGOGIKA

Montessori pedagogika vznik-
la zhruba před 110 lety v Itálii, 
kde v tu dobu žila a působila 
členka reformě-pedagogického 
hnutí Marie Montessori. 

Po dobu svého života trávila 
Marie Montessori mnoho času 

VYUŽITÍ MONTESSORI PEDAGOGIKY

Ráda bych se v následujícím článku s vámi podělila o své několi-
kaleté zkušenosti z práce v Montessori škole a školce a z téměř 
roční práce v lesní mateřské škole. Některé možnosti z Montesso-
ri metody lze praktikovat v lesní mateřské škole. 

také v Americe, Holandsku a Indii. 
Dosáhla jako první žena v Itálii vyso-
koškolského vzdělání v oboru lékař-
ství. V dalších letech prohlubovala 
své vzdělání mimo jiné o antropo-
logii a otázky pedagogiky. Výchova 
dětí v předškolním a školním věku 
se stala jejím ústředním životním 
tématem. Na základě svých zkuše-

ností dospěla k závěru, že děti jsou 
schopny ve vhodném prostředí a za 
použití vhodných materiálů naučit 
se mnoho věcí samy. Věřila v plán 
– jakési individuální naprogramová-
ní každého dítěte, který sám dítě 
vede na cestě jeho vývoje. 

SENZITIVNÍ OBDOBÍ DÍTĚTE 

Vhodné materiály, které také 
tvoří prostředí třídy, různě pod-
porují vývoj dítěte s ohledem na 
senzitivní fázi, ve které se právě 
nachází. Senzitivní fáze či období 
je charakteristické zvýšenou vní-
mavosti pro získání nějakého rysu, 
dovednosti. 

Zde je několik příkladů senzi-
tivních období: řeč – od narození 
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