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ANOTACE 

Tato diplomová práce se věnuje možnostem vlivu vychovatele na 
utváření správných stravovacích návyků žáků mladšího školního věku 
umístěných do vybraných školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy. Součástí práce jsou návrhy praktických činností ověřené v praxi. 
V poslední části je zpracován dotazník, který se zabývá postoji vychovatelů 
k zařazování praktických činností zaměřených na výchovu ke správným 
stravovacím návykům ve vybraných typech zařízení. 

ANNOTATION 

Die Abschlussarbeit würde sich dem Beeinfluss des Pedagoges 
beschäftigen, und zwar in dem Bereich der Bildung den gesunden 
Nahrungsgewohnheiten. Die Zielgruppe sind die Kinder dem Mittelschulalten, 
die in die Schulinstitutionen die zum Vollzug der Instituts- und Schutzerziehung 
dienen. In der Arbeit wird Angebot von praktischen Tätigkeiten vorgeschlagt, 
die zu einem ungewaltsamen Beeinfluss führen würden und die im Praxis 
beglaubigt werden. In dem letzten Teil des Arbeits wird ein Frageboden 
verarbeitet, der die Stellung von Erziehern zu diesem Thema zeigt. 
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ÚVOD 

V současné době se poměrně velká pozornost médií upíná ke zdravé 
výživě, zdravému životnímu stylu, tzv. wellness, a ať už to pojmenujeme 
jakkoli, jde o cestu k tomu, jak být zdravý a spokojený ve vlastním těle. 

Většinu poznatků by si děti měly osvojit ve škole a v rodině. Pokud je 
rodina suplována jiným zařízením, pak je třeba se této úlohy zhostit stejně 
zodpovědně, jakoby šlo o děti vlastní. U dětí s nařízenou ústavní výchovou 
nebo s uloženou ochrannou výchovou jsou těmito zařízeními dětský domov, 
dětský domov se školou a diagnostický ústav. 

Vzorem ze strany dospělých jsou pro děti jejich pedagogové. Také 
jejich přístup ke stravování má silný vliv na utváření stravovacích zvyklostí 
dětí. Proto by také škola - její vedení, pedagogové a vychovatelé - měli 
dětem ukázat správnou cestu při výběru stravy, která může mít v dospělosti 
rozhodující vliv při prevenci vzniku onemocnění spojených s nesprávnou 
výživou. 

V první kapitole diplomové práce chci čtenáře seznámit s teoretickými 
východisky, která zahrnují základní pojmy, charakteristiku cílové skupiny, 
základní informace o výživě a metodách, které lze při výchově ke správným 
stravovacím návykům využít. 

Druhá kapitola by měla nabídnout praktické činnosti vhodné při využití 
pro danou věkovou skupinu a vybraná zařízení. Součástí bude i analýza 
knižního trhu se zaměřením na publikace využitelné při činnostech 
s tématikou správných stravovacích návyků. 

V poslední kapitole budou zpracovány výsledky dotazníkového 
šetření, které proběhne mezi vychovateli ve vybraných typech zařízení a 
budou se týkat jejich postojů k zařazování tohoto typu činností do vlastní 
pedagogické práce. 



1 Teoretická východiska práce 
1.1 Vymezení vybraných pojmů 

1.1.1 Pojmy související s cílovou skupinou dětí 
Mladší školní věk 

Jako mladší školní věk se označuje většinou období od 6-7 let do 11-12 
let. Podle některých dalších vymezení začíná toto období vstupem do školy 
a končí nástupem puberty. 

(Langmeier, Krejčířová, 1998, Machová,2002) 

Ústavní výchova 

Ústavní výchova je opatření nařizované soudem v občansko právním 
řízení podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině nezletilým do 18 let. J e určena 
dětem z rodin, kde jim není věnována potřebná péče nebo je jejich 
výchova vážně ohrožena, nařizuje se nezletilým mravně ohroženým, u nichž 
je zanedbávána řádná rodičovská péče a výchova, nebo žijí v 
patologickém rodinném prostředí. Do ústavní péče mohou být dále 
předány děti, jejichž rodiče se o ně nemohou z vážných důvodů starat 
(např. dlouhodobá nemoc, výkon trestu) nebo zemřeli. 

Ústavní výchova se nařizuje pouze v případech, kdy poruchy chování 
nezletilých nedosáhly intenzity trestného činu. Ústavní výchova je tedy 
opatřením, které nemá trestní charakter a je v něm zdůrazněn prvek 
prevence. 

Délka trvání ústavní výchovy není omezena. Trvá tak dlouho, dokud to 
vyžaduje její účel, nejdéle však do dosažení plnoletosti, není-li soudem 
výjimečně prodloužena o jeden rok. 

Ochranná výchova 

Ochranná výchova je ochranné opatření ukládané soudem v 
občansko právním a trestním řízení podle §86 trestního zákona. J e 
nařizována tehdy, není-li o dítě v rodině řádně postaráno a v jeho chování 



dochází k závažným poruchám, které nebylo možno odstranit preventivním 
opatřením nebo běžnou ústavní péčí. Tyto poruchy chování mají podobu 
trestného činu. 

Ochranná výchova se ukládá v občansko-právním řízení všem 
osobám, jež spáchaly ve věku mezi 15 a 18 rokem spáchali čin, který by byl 
u dospělých posuzován jako trestný, nebo osobám, které mezi 12 a 15 
rokem spáchaly čin, jenž trestní zákon u právně zodpovědných osob 
umožňuje stíhat výjimečným trestem. Nemá však trestní charakter, to 
znamená, že děti či mladiství nemají záznam v trestním rejstříku. Ochranná 
výchova trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle do dosažení 
plnoletosti, není-li soudem prodloužena. 

Protože jsem pro tuto práci jako cílovou skupinu zvolila děti mladšího 
školního věku, nebudu se již dále problematikou ochranné výchovy zabývat. 

(Zákon č. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 
zařízeních) 

Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy upravuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Těmito 
zařízeními jsou diagnostický ústav, dětský domov a dětský domov se školou. 
Do tohoto výčtu spadá i výchovný ústav, ale sem jsou umisťováni klienti až 
od 12 let výše a tím nesplňují podmínku stanovené věkové hranice mladšího 
školního věku. 

Diagnostický ústav 

J e zařízení, které přijímá děti podle § 2 odst. 3, 4 a 5 a § 7 odst. 1 a na 
základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné 
kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských 
domovů se školou nebo výchovných ústavů. Kromě funkce diagnostické plní 
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také funkci vzdělávací, terapeutickou, výchovnou a sociální, organizační a 
koordinační. Do dětských diagnostických ústavů jsou umisťovány děti od 3 
let, které a, nedosáhly 15 let, b, nemají ukončenou povinnou školní 
docházku. Diagnostický ústav musí ze zákona vytvořit alespoň 3 výchovné 
skupiny, které tvoří minimálně 4 a maximálně 6 dětí. Pobyt dítěte 
v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. 

Dětský domov 

Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní 
výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve 
školách, které nejsou součástí dětského domova. Ve vztahu k dětem plní 
zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do dětského domova 
mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do 
dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. 
Základní organizační jednotkou v dětském domově a v dětském domově se 
školou je rodinná skupina. Tvoří ji nejméně 6 a nejvíce 8 dětí. V dětském 
domově lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. 

Dětský domov se školou 

Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti (zpravidla 
od 6 let do ukončení povinné školní docházky) s nařízenou ústavní 
výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou 
přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou 
Péči, nebo pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Dále také pro nezletilé 
matky a jejich děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí 
dětského domova se školou. V dětském domově se školou lze zřídit nejméně 
2 a nejvíce 6 rodinných skupin. Rodinnou skupinou tvoří nejméně 5 a nejvíce 
8 dětí , které se do těchto skupin zařazují se zřetelem na své výchovné, 
vzdělávací a zdravotní potřeby. 

(Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních) 



1.1.2 Pojmy související s výživou a stravováním 
Výživa 

Výživa je vše, co je spojeno s živením jedince nebo celé populace. J e 
to souhrn procesů, kterými živý organismus přijímá, zpracovává a využívá 
potravu. 

(Stratil, 1993) 

Zdravá výživa 

Zdravá výživa je výživa obsahující kombinaci různých poživatin 
v takových množstvích, která organismu zajišťují všechny potřebné živiny 
v optimálním množství, obsahující dostatečné množství ochranných látek a 
minimální množství látek škodlivých. Dodržování jejích pravidel pomáhá 
udržovat dobré zdraví do vysokého věku, působí preventivně proti vzniku 
degenerativních chorob, jako je obezita, arteroskleróza, kardiovaskulární 
onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka, žlučové kameny, apod. 

(Stratil, 1993) 

Zdravé stravovací návyky 

Zdravými stravovacími návyky se rozumí soubor takových návyků, jež 
zahrnují kromě aktivního uplatňování zásad zdravé výživy také dodržování 
zásad při stolování. Každý z nás by měl vědět, jaké potraviny a v jakém 
nnnožství jsou pro jeho zdraví pospěšné a jaké mu naopak škodí. Měli 
bychom vědět, jakými technologickými postupy lze dané potraviny upravit 
co nejšetrněji a jaké hygienické zásady při přípravě pokrmů a jejich 
skladování dodržovat. Měli bychom si uvědomit, že součástí stravování je i 
kultura stolování, která může dojem z konzumovaného pokrmu do značné 
míry ovlivnit. 

Živiny 

Živiny jsou takové složky potravy, které jsou nezbytné pro chod 
organismu. Pokud jsou přijímány v optimálním poměru, zajišťují správný růst, 

-12 -



vývoj o regeneraci organismu. Živiny jsou nezbytné pro zabezpečení 
základních životních funkcí - dávají tělu potřebnou energii. Jsou také 
důležité pro metabolismus a některé z nich mají ochrannou funkci. 

(Stratil, 1993) 

Potrava 

Potravou se rozumí vše, co slouží pro výživu organismu, tzn. dodává 
látky potřebné pro růst, obnovu a udržování funkcí organismu. Lidskou 
potravou jsou poživatiny. 

(Marádová, 1992; Stratil, 1993) 

Pokrm 

Pokrmem jsou označovány kuchyňsky upravené potraviny, které jsou 
určeny k přímému požívání (např. polévka, salát). 

(Marádová, 1992) 

Jídlo 

Jídlo je sestava určitých pokrmů, podávaných v danou dobu 
(snídaně, svačina, oběd, večeře). 

(Marádová, 1992) 

Strava 

Stravou se rozumí sled denních jídel, který by měl podle Marádové 
(1992, s.6) zabezpečovat: 

• optimální růst, 

• maximální fyzickou a psychickou výkonnost, 

• obranyschopnost organismu proti vnějším a vnitřním škodlivým 

činitelům, 

• maximální schopnost reprodukce (obnovování), 

• zpomalení projevů předčasného stárnutí. 
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Takové podmínky splňuje vyvážená a pestrá strava. Skladba potravin 
je výstižně vyjádřena tzv. potravinovou pyramidou (obr.l). 

Obr. 1 Potravinová pyramida 

(Fórum zdravé výživy, 2006) 
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1.2 Charakteristika mladšího školního věku 

1.2.1 Psychomotorický vývoj 
Mladší školní věk začíná pro dítě velkým zlomem - vstupem do školy. 

Končí období, kdy hra byla výhradním zaměstnáním a činnosti získávají 
charakter skutečné práce. Dochází ke zvýšení počtu lidí pečujících o dítě, ke 
zvýšení nároků na výkon a v neposlední řadě ke změně stereotypů. 

Během tohoto období dochází k postupnému zlepšení hrubé i jemné 
motoriky, zvyšuje se rychlost pohybů a svalová síla je v závislosti na tělesném 
růstu větší. Děti snáze získávají pohybové dovednosti. V této době je proto 
ideální, aby se dítě začalo věnovat různým sportům. Zatím však ještě není 
vhodné provozovat je na závodní úrovni. 

Pokroky jsou zaznamenány také ve smyslovém vnímání. Dítě má 
tendenci mnohem pečlivěji vše zkoumat, stává se kritickým pozorovatelem 
se schopností nejen vnímat věci jako celek, ale dokáže se soustředit na 
jednotlivé části a detaily. 

V tomto období se markantně rozvíjí řeč. Pokrok se projevuje se nejen 
na objemu slovní zásoby, ale také v délce a složitosti vět a souvětí či v 
artikulaci. O pokrok ve vývoji řeči se opírá celý proces učení, který se stává 
plánovitým a záměrným. Dítě v mladším školním věku si vytváří strategie 
učení, které jsou sice zprvu stavěné na opakování, ale postupem času se 
stávají systematičtějšími. 

Myšlení v době nástupu do školy bývá označováno jako stadium 
konkrétních logických operací. Děti jsou tedy již oproti předškolnímu věku 
schopné vynášet soudy na základě konkrétních jevů, které si lze názorně 
Představit. Na přelomu mladšího školního věku a adolescence myšlení 
Přechází do stadia abstraktních logických operací. 

V citové oblasti se postupně začíná projevovat i rozumová stránka. 
D 'tě na začátku školní docházky je bezprostřední a nedovede své city 
skrývat. Postupem času však nad svými city získává určitou kontrolu. 
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Rozvíjí se toké zájmová oblast. Děti se začínají specializovat 
(sport,technika, umění) a typická je pro tento věk i sběratelská činnost. 
Zájmy chlapců a dívek se vyvíjí odlišně. 

Toto období je ideální pro výchovu k plánovitosti, rozhodnosti, 
schopnosti překonávat překážky a kladení vzdálenějších cílů. 

(Hnátek a kol., 1992; Langmeier, Krejčířová, 1998; Machová, 2002) 

1.2.2 Tělesný vývoj v mladším školním věku 
Z hlediska tělesného vývoje znamená vstup do školy značné omezení 

pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Pokud dítě nenavštěvovalo 
mateřskou školu, je v dětském kolektivu vystaveno riziku nákazy různých 
infekčních chorob. Značnou zátěží pro organismus se pak stává i samotná 
školní práce. Proto je dobré, aby byla u dítěte před vstupem do první třídy 
posouzena školní zralost. U dětí nezralých nebo dětí s horší schopností 
adaptace bývá nástup do nového prostředí zdrojem velkého stresu, se 
kterým souvisí i změna zdravotního stavu (únava, bolesti hlavy, 
psychosomatická onemocnění, apod.). Pro dítě je důležitý i dostatek 
odpočinku, jehož základní formou je spánek. Ten zabezpečuje regeneraci 
všech dějů v organismu, včetně schopností centrálního nervového systému. 
Potřeba spánku se postupně snižuje z dvanácti hodin u sedmiletých dětí na 

v 

deset a půl hodiny v roce desátém. 

Na začátku mladšího věku je dítě v období první vytáhlosti, kolem 2. 
poloviny šestého roku se tempo růstu a vývoje zpomaluje. Růstové tempo je 
v tomto období klidné a pravidelné. To přispívá k přibývání tukové vrstvy, a 
tento věk tak bývá nazýván obdobím druhé plnosti. Tuková vrstva se u 
chlapců a dívek ukládá odlišně. Rozdíly mezi pohlavími začínají být patrné i 
na tvaru kostry, zejména v oblasti lebky, ramen a pánve. Tyto znaky 
poukazují na blížící se pubertu. Další výraznou změnou v tomto období je 
prořezávání dalších zubů trvalého chrupu. 
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Tab. č. 1 Průměrná výška a hmotnost dětí od 6 do 12 let (údaje jsou 
z roku 1991) 

Věk 
(roky) 

Výška (cm) Hmotnost (kg) 
Věk 

(roky) 
CHLAPCI DÍVKY CHLAPCI DÍVKY 

ó 104,1 103,4 17,1 16,6 

7 124,9 124,2 24,8 24,4 

8 130,2 129,8 27,5 27,2 

9 135,7 135,4 30,7 30,4 

10 140,9 141,0 34,2 33,9 

11 146,0 147,0 38,0 38,0 

12 151,7 153,4 42,2 43,1 

(Machová, 2002, s. 209, 215 a 219, upraveno) 

1.2.3 Výživa dětí mladšího školního věku 
Školní děti mezi šestým až desátým nerostou tak rychle. Děti mladšího 

školního věku potřebují k zajištění svého přiměřeného růstu a vývoje od 1800 
do 2200 kcal/den. Tato energetická potřeba je pouze o 400 kcal vyšší než 
pro děti předškolního věku. Celková potřeba energie přitom roste v 
souvislosti s vyšší tělesnou aktivitou i hmotností. 

Děti denně navštěvují kolektivní zařízení. Zde se často setkávají 
s různými infekty a v závislosti na stavu svého imunitního systému jim 
Podléhají nebo naopak odolávají. Správná funkce imunitního systému 
organismu je mimo jiné závislá i na výživě, zejména na dostatečném příjmu 
všech požadovaných nutričních faktorů, zejména minerálů a vitamínů. 
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Příjem bílkovin by měl činit 1,2 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti, a 
to živočišného i rostlinného původu. Podíl tuků na celkovém energetickém 
příjmu by neměl poklesnout pod 27 %, a může dosáhnout až 32 %. Důležité je 
dostatečné zastoupení polynenasycených mastných kyselin, obsažených v 
rostlinných olejích i rybách. Sacharáza by měla být konzumována s mírou, 
odpovídající asi 10 - 12 % celkového přívodu energie. V tomto věku, pokud 
pro to nejsou dietní důvody, není třeba zaměňovat cukr náhradními sladidly. 

Děti od 7 - 10 let by měly konzumovat cca 17 - 19 g vlákniny denně. 

V průběhu povinné školní docházky je aktuální zajištění dostatečného 
zásobení vápníkem, který je nezbytný pro vytvoření stavební hmoty kostry. 
Z ostatních minerálních látek je velmi důležitý dostatek železa, sodíku, 
draslíku a hořčíku, ze stopových prvků zinek, měd a selen. K zajištění těchto 
látek je nutné, aby v potravě měly děti nadále dostatek mléka, masa, ale i 
ovoce a zeleniny. 

Zelenina a ovoce by měly být podávány 3 - 5 x denně, pokud se týká 
masa, pak ze 14 hlavních jídel v týdnu by měly být 4 - 6 x pokrmy bezmasé, 2 
" 3 x pokrmy s poloviční dávkou masa a zbytek (5 - 8 x) střídavě pokrmy s 
masem (drůbeží, králičí, jehněčí, hovězí maso, ryby). 

(Lišková,2007; Tláskal, 2004) 

1-2.4 Důsledky nesprávné výživy dětí 
Za nesprávnou výživa lze považovat nedostatečný nebo naopak 

nadměrný příjem potravy, nedostatek či nadbytek kalorií, živin, vitamínů, 
stopových prvků, tekutin a podobně. Jsou to však i některé zvyklosti nebo 
Psychicky podmíněné momenty. Například nevhodně cílený výběr potravy, 
špatné stravovací zvyklosti a další. Nesprávně aplikovaná výživa může mít 
nepříznivý účinek na zdravotní stav dítěte, později i dospělého jedince. Při 
volbě stravy je potřeba přihlédnout k věku, pohlaví, omezením vyplývajícím 
ze zdravotního stavu a míře psychické a fyzické zátěže. 
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V současnosti se sice snižuje výskyt některých infekčních nemocí, ale 
bohužel přibývá tzv. civilizačních chorob (alergie, nádorová onemocnění, 
onemocnění srdce a cév, metabolické poruchy). Tento nepříznivý trend je 
přičítán nesprávnému životnímu stylu, jehož součástí je i nesprávná výživa. 

Nadváha a obezita 

Nadváhu má v Česku přes 60% mužů a 50% žen. Statistika u dětí je 
také nelichotivá. S kily navíc se v České republice potýká každé druhé 
dítě z deseti. Pokud budeme následovat trendy z USA, ze západní a jižní Evropy, 
bude se situace dále zhoršovat. Od poloviny devadesátých let minulého 
století se počet obézních dětí téměř zdvojnásobil. Děti tloustnou zejména 
kvůli narušené rovnováze mezi příjmem a výdejem energie. To znamená, že 
jedí více, než je jejich tělo schopno spotřebovat. Je prokázáno, že z deseti 
obézních občanů si svou obezitu přináší rovných osm z mládí. Nadbytečné 
kilogramy zatěžují klouby, způsobují ekzémy a plísně, u dívek se objevují 
poruchy menstruace. 

Poruchy příjmu potravy 

Na jídle je možné si vytvořit závislost. Pomocí jídla totiž některé děti 
unikají před nepřízní okolí či špatnými vztahy. Nebezpečný je i druhý extrém -
mentální anorexie. Ta je charakterizována jako vědomé omezování příjmu 
Potravy za účelem snížení hmotnosti. Mentální bulimie je spojována 
s nekontrolovatelnými záchvaty přejídání s následnými výčitkami a úmyslně 
vyvolávaným zvracením. Narůstá počet případů mentální anorexie a 
mentální bulimie, a co je ještě více znepokojivé, snižuje se věk postižených 
těmito chorobami. 

Alergie 

Výskyt alergií v současné době výrazně narůstá a za jeden 
z nejvýznamnějších faktorů je označováno nevhodné zatěžování trávicího 
traktu cizorodými látkami obsaženými v potravě a předčasné zařazování 
určitého typu potravin do jídelníčku (např. potraviny obsahující lepek). 
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Diabetes mellitus typ II 

Na vývoj cukrovky druhého typu má kromě genetické výbavy vliv i 
prostředí. K jejímu stále častějšímu výskytu v populaci přispívá nedostatek 
pohybu, kouření, stres a nesprávná výživa. 

Tento typ cukrovky bývá spojen s obezitou, vysokým krevním tlakem a 
poruchami metabolismu tuků. Tato kombinace potíží se označuje jako 
metabolický syndrom X nebo také Reavenův syndrom. 

Zvýšená hladina cholesterolu 

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi bývá považována za „nemoc 
dospělých". V České republice má však hraniční nebo zvýšenou hladinu 
cholesterolu téměř polovina dětí. Díky preventivním prohlídkám, které provádí 
praktičtí lékaři u dětí v pěti a třinácti letech věku, se dan včas diagnostikovat děti 
se závažnými formami dědičné hypercholesterolémie, dokonce odhalit výskyt 
tohoto onemocnění u rodičů dětí a léčbou oddálit případné závažné 
kardiovaskulární komplikace. 

Ateroskleróza 

Dříve bylo toto degenerativní poškození cév (vlivem působení 
nahromaděného cholesterolu) přisuzováno dospělým, spíše starším lidem. Nálezy 
tukových plátů ve věnčitých tepnách srdce a v aortě jsou však zaznamenávány 
již u malých dětí. J e proto třeba vyhýbat se potravinám, které hladinu 
cholesterolu v krvi zvyšují. 

Osteoporóza 

Osteoporóza se projevuje jako řídnutí struktury kostí, čímž se kosti stávají 
křehčí, a tak může snáze docházet k jejich zlomeninám. Na vývoj této civilizační 
choroby má velký význam výživa od dětství do přibližně 23 let věku. Vytvoření 
kvalitní kostní tkáně předpokládá zejména dostatečný přísun bílkovin a vápníku. 

Poruchy koncentrace 

Poruchy koncentrace spolu s bolestmi hlavy bývají častým důsledkem 
nedodržování pitného režimu. Děti nejsou zvyklé ráno doplnit tekutiny, které tělo 
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v průběhu noci ztratilo. V těle se tak hromadí nenaředěné metabolity, což se 
projevuje nejprve neklidem a později poruchami soustředění a paměti. 

Dalšími projevy nesprávné výživy dětí jsou snížená obranyschopnost 
organismu, zvýšená kazivost zubů, zvýšený výskyt nádorových onemocnění 
degenerativních civilizačních chorob ve stále mladším věku. 

(Marádová, 1988; Blatná, Dostálová, Perlín, Tláskal, 2005; Tláskal, 2004) 

1.2.5 Psychologie výživy a její sociální aspekty v mladším školním 
věku 

Pro toto období je charakteristická velká přizpůsobivost. 

Zvyšuje se koordinace jemného svalstva důležitá např. pro zacházení 
s příborem, rychlost a celková pohybová aktivita. 

Kolem 6. roku věku dítěte je hlavním kritériem pro preferenci určitých 
Pokrmů orálně-hmatový efekt, což znamená, že rozhoduje struktura a 
konzistence pokrmu. 

Kolem 7. roku se zvyšuje ochota ke zkoušení nových a neznámých 
jídel. 

V 8. roce života jsou pro dítě rozhodující čichové efekty, ale svou roli 
hraje i lákavý vzhled pokrmu. Je to také období charakteristické „milováním" 
určitých jídel, ochota zkoušet nové ale přetrvává. 

Kolem 9. roku nastupuje období konzervatizmu a dále již nelze 
zobecňovat. Některé děti budou tíhnout k oblíbeným a osvědčeným 
Pokrmům a jiné budou ochotně a rády experimentovat. 

Z výše uvedených bodů tedy vyplývá, že období mladšího školního 
yěku je tím nejvhodnějším (a také zřejmě posledním), kdy máme šanci 
úspěšně ovlivnit postoje dětí ke správným stravovacím návykům. 
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Pro dítě je každé společné jídlo sociální událostí, která mu pomáhá 
začlenit se do života dospělých. Při jídle se učí komunikovat s ostatními, sdílet 
s nimi společné chvíle. Tím, že se dítě při jídle dělí s ostatními členy, získává 
základy altruismu. Překonává přirozené sobectví a omezuje se ve prospěch 
druhého. 

Při společném jídle získává dítě nejen stravovací návyky, ale vytváří si i 
určité postoje k jídlu a událostem z vnějšího světa, jež se při jídle probírají. 

Důležitou roli hrají i sourozenci, zejména ti starší. Od nich přejímají 
mladší sourozenci postoje k jídlu i k ostatním členům rodiny. Souvisí to 
s procesem osamostatňováním a odpoutáváním se od původní vazby 
pouze na otce a matku. 

Z výzkumů bohužel vyplývá, že čím dál méně rodin se schází u 
společného jídla. 

Velký význam má i rodinná návštěva restauračního zařízení, kde dítě 
vystupuje ve specifické sociální roli - jako zákazník, host, v té chvíli 
rovnocenný dospělým. Dítě se učí formulovat svá přání, chovat se 
Přiměřeně prostředí, setkává se s novou úpravou pokrmů a navíc bývá 
návštěva takového zařízení spojená s dalším zážitkem (výlet, oslava, apod.) 

Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy se děti 
stravují společně. Budíček bývá pro všechny ve stejný čas, obědvá se ve 
škole (v diagnostickém ústavu a dětském domově se školou ve stejné jídelně 
c®lý den) a k večeři se opět schází rodinné či výchovné skupiny, popř. jí 
společně celá komunita. Prostředí nejbližší tomu rodinnému vytvářejí rodinné 
skupiny heterogenního složení z hlediska věku i pohlaví. 

(Fraňková, 2002; Hnátek a kol., 1992) 
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1.3 Osobnost vychovatele 

1.3.1 Didaktické zásady 
Zásada vědeckosti 

Při pedagogické práci musí vychovatel předávat informace, které 
jsou podložené současnými vědeckými poznatky. Je proto třeba neustále se 
vzdělávat (odborné monografické i periodické publikace, kurzy, apod.). 

Zásada posloupnosti 

Tato zásada vychází z učebních osnov a spočívá v postupu od 
jednoduššího ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu, apod. 

Zásada soustavnosti 

Soustavnost vychází ze zásady posloupnosti. Postupně se získanými 

Poznatky se prohlubují již získané dovednosti. J e proto účinnější zařazovat 

činnosti pravidelně než v jednorázových blocích. 

Zásada trvalosti 

Svým pedagogickým působením usiluje vychovatel o to, aby došlo 
k trvalé fixaci poznatků a dovedností. Lze toho dosáhnout opakováním, 
názorností a dobrou motivací dětí k činnosti. 

Zásada spojení teorie s praxí 

Vše, čemu děti učíme, by mělo vycházet z praxe a mělo by být 

užitečné pro život. 

Zásada názornosti 

Při pedagogické činnosti je třeba využít veškerých dostupných 

Pomůcek (projekce, internet, terénní práce, exkurze, besedy s odborníky, 
aPod.). 

(Dytrtová, 2005) 
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1.3.2 Praktická doporučení pro vychovatele 
Úspěch ovlivňování postojů dětí je do značné míry ovlivněn osobností 

vychovatele. Zdar je podmíněný úspěšnou pozitivní motivací dětí. Cíle by se 
měly stát pro děti osobně významnými, tzn. měly by se s nimi ztotožnit. 
Nevtíravou formou motivace mohou být výstřižky z novin, letáky, pořady 
v televizi, osobní příklad či vyprávění vlastních zážitků. Aby snaha 
vychovatele zaznamenala úspěch, je třeba se při práci řídit těmito 
doporučeními: 

• Využijte toho, že jste pro děti vzorem a jděte jim příkladem. Pokud 
uvidí vás, jak z pokrmu vybíráte kousky zeleniny, těžko je pak 
přesvědčíte, aby ji samy konzumovaly. Zcela nevhodné je také to, 
když vychovatelé nahlas negativně komentují jídelní lístek nebo 
pokrm, který máte jíst společně. 

• Pokuste se docílit toho, aby děti vzaly výživová doporučení za svá. 
Není cílem do dětí za každou cenu dostat doporučované množství 
ovoce a zeleniny, ale postupně a nenásilně začlenit tyto složky 
potravy mezi jejich stravovací návyky. Jinak se může stát, že v dětech 
vypěstujeme do budoucna odpor, který již nepřekonají. 

• Z konzumace pokrmů se pokuste udělat příjemný zážitek. Vytvořte 
v jídelně (nejlépe za pomoci dětí) klidnou a příjemnou atmosféru. 

• Zapojte děti do přípravy pokrmů ad prostírání. Vlastní vykonané práce 
si dítě více váží a navíc si buduje pozitivní vztah k vaření a stolování. 

• Respektujte to, že některé pokrmy dítěti nechutnají. J e však třeba 
ohlídat, aby odmítaných pokrmů nebo jejich částí nebylo mnoho. Na 
druhou stranu je dobré, pokud dítěti takový pokrm budeme dál 
zkoušet nabízet alespoň k ochutnání. 

• Nenuťte děti, aby vždy dojedly vše, co mají na talíři. Hrozí, že jim tímto 

chováním vytvoříme k jídlu odpor. 
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Děti je ale současně třeba vést k tomu, aby potravinami neplýtvaly. 
Pokud si nejsou jisty, zda jim pokrm bude chutnat, je lepší si říci o menší 
porci a případně si jít přidat. 

Zapojte do své přímé pedagogické práce činnosti, které povedou 
k upevňování správných stravovacích návyků. Nelépe formou her a 
cvičení, při nichž lze děti ovlivňovat nenásilnou a zábavnou formou. 
Současně je ale dobré, aby si jasně uvědomovaly, jak své zdraví 
pomocí stravy ovlivňují. 

Dbejte na to, aby při práci s dětmi převládala pochvala a odměna. 
Pokud si budeme něco vynucovat násilím, zapříčiníme tím vybudování 
odporu a jakmile ztratíme na dítětem vliv, bude se námi vnucovaným 
doporučením vyhýbat. 
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1.4 Výživa a stravování 

1.4.1 Zásady správné výživy 
Zásada kvality 

Výživa člověka by měla být kompletní a ve své skladbě rozmanitá. 

Jedině tak může tělu poskytnout veškeré nezbytné látky. 

Zásada kvantity 

Množství potravy, které denně sníme by mělo dostatečně pokrývat 
potřebu organismu. Tak lze zabezpečit zdravý růst, reprodukci, práci, duševní 
aktivitu a současně udržet tělesnou hmotnost v normě. 

Zásada vyváženosti 

Jednotlivé živiny poskytující energii (cukry, tuky, bílkoviny) by měly být 
zastoupeny v určitém poměru - tzv. trojpoměr hlavních živin. 

Cukry by měly tvořit 55-70% všech kalorií, množství kalorií přijatých 
z tuků by nemělo přesáhnout 30% a bílkoviny by měly dodávat 10-15% 
všech potřebných kalorií. 

Zásada přiměřenosti 

Množství, skladbu a způsob přípravy potravy bychom měli volit 
v závislosti na tělesné hmotnosti, věku, fyziologickém stavu a intenzitě fyzické 
zátěže. 

(Pamplona, Uhrin, 2001) 

Ï-4.2 Živiny 
Hlavní živiny 

Sacharidy 

Cukry jsou základním zdrojem energie pro normální činnost svalů a 
celého těla a jsou primárním zdrojem energie při intenzivním tréninku. 

Rozdělení sacharidů: 
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• Monosacharidy - glukóza - hroznový cukr, fruktóza - ovocný cukr, 
galaktóza 

• Disacharidy - laktóza - mléčný cukr, sacharóza - cukr třtinový, maltóza 
- sladový cukr 

• Oligosacharidy - stachióza, rafinóza aj. 

• Polysacharidy - škrob, glykogen 

(Horan, Momčilová, 2001) 

Sacharidy mají vliv na smyslové vlastnosti pokrmů. 

Převládající složkou jídelníčku by měly být polysacharidy, které jsou 
obsaženy v obilovinách, bramborách, luštěninách a semenech. Organismus 
využívá polysacharidy pomaleji než sacharidy jednoduché. Nedochází tak 
k výrazným výkyvům hladiny cukru v krvi. Navíc současně s polysacharidy 
člověk přijímá vlákninu, která zajišťuje mimo jiné delší pocit nasycení a 
Pomáhá chránit stěnu střeva před škodlivými vlivy cizorodých látek. 

Rostlinné škroby se vyskytují např. v rýži, bramborech, obilninách. 
Jednoduché sacharidy je třeba přijímat především z ovoce a zeleniny, 
nikoliv z pamlsků. 

Lipidy 

Tuky jsou zdrojem energie, kterou tělo používá při aktivitách nižší 
'ntenzity či při dlouhotrvajících tréninkových aktivitách. Dodávají pokrmům 
'epší chuť. 

Tuky jako takové jsou tvořeny glycerolem a různými druhy tzv. 
mastných kyselin, které určují jak vlastnosti tuku, tak jejich účinky na naše 
zdraví. 

* Nasycené mastné kyseliny převažují v tucích živočišného původu. Tento 
typ mastných kyselin zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi, a tím i riziko 
vzniku srdečně-cévních onemocnění. Naše tělo je potřebuje jen 
v omezeném množství, proto bychom jich měli konzumovat co 

nejméně. 
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• Mononenasycené mastné kyseliny jsou z velké části obsažené 
v rostlinných olejích. Jejich vliv na hladinu cholesterolu v krvi je neutrální, 
pro naše zdraví jsou však důležité. Když ve stravě nahradí nasycené 
mastné kyseliny, mají pozitivní vliv na naše zdraví. 

• Polynenasycené mastné kyseliny jsou nejvíce obsaženy v tucích 
rostlinného původu a v rybím tuku. Pomáhají snižovat hladinu 
cholesterolu v krvi a snižovat riziko vzniku krevních sraženin. Mají 
významnou úlohu v prevenci srdečně-cévních onemocnění. Tělo si 
polynenasycené mastné kyseliny samo vytvořit neumí, proto je musíme 
přijímat stravou. 

• Transmastné kyseliny se podílejí na zvýšení hladiny cholesterolu v krvi. 
Vznikaly při starších technologických postupech výroby, kterými se 
ztužovaly rostlinné oleje. Nepatrné množství je přirozeně obsaženo 
i v mléčném tuku. 

Bílkoviny 

Bílkoviny jsou nezbytné pro tvorbu a údržbu svalové hmoty, 
červených krvinek, vlasů, tkáně a hormonů. Podílí se na činnosti nervové 
soustavy. Bílkoviny přijímané ve stravě jsou při trávení rozloženy na 
aminokyseliny, které se poté, co dorazí na místo určení zase promění na 
bílkoviny svalů a tkáně. 

Některé aminokyseliny organismus nedovede sám vytvořit, a proto je 
nutné, aby byly dodávány potravou. Jedná se tzv. esenciální (životně 
důležité) aminokyseliny, které jsou obsaženy v potravinách živočišného 
Původu. Bílkoviny živočišného původu jsou všeobecně považovány za 
nePostradatelné. Platí to zejména pro kysané mléčné výrobky. 

Bílkoviny využívá tělo jako zdroj energie pouze v krajních případech, 
když už jsou spáleny veškeré zásoby sacharidů a tuků. 

Endatné živiny 

Vitamíny 
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Vitamíny v těie vytváří funkční katalyzátory, které regulují chemické 
reakce. Vitamíny jsou složité chemické látky, které si organismus většinou 
neumí vytvořit, ale pro správnou funkci a účinnou ochranu je potřebuje. 

Kromě účasti na látkové přeměně hlavních živin se podílí na krevní 
srážlivosti, rozmnožovací funkci, tvorbě červených krvinek a hormonů. 

Vitamíny dělíme na rozpustné v tucích (A, D, E, K) a rozpustné ve vodě 
(C, skup. B, PP, aj.) 

Vitamíny nejsou zdrojem energie. 

Minerály 

Minerály jsou, podobně jako vitamíny, metabolickými katalyzátory. 
Podílí se na spoluvytváření těla a regulují v těle důležité procesy(jsou součástí 
enzymů, hormonů a krevního barviva). Stejně jako vitamíny nejsou zdrojem 
energie. 

Vláknina 

Vláknina je sice nestravitelná součást rostlin, pro lidský organismus má 
Přesto velký význam. Vláknina se nepřímo podílí na snižování hladiny 
cholesterolu v organismu, protože omezuje jeho vstřebávání. Zvyšuje pocit 
sytosti, napomáhá pravidelnému vyprazdňování střev a váže na sebe 
některé škodlivé látky. Působí proti nadměrnému rozmnožování hnilobných 
bakterií v tlustém střevě a zároveň je živinou pro užitečné bakterie 
v trávenině tlustého střeva. Zdroji vlákniny v potravě jsou různé typy 
celozrnného pečiva a cereálních výrobků, ovoce, zelenina, luštěniny. 

Voda 

Voda je vedle ostatních živin prakticky nenahraditelnou látkou. 
v ° d a tvoří 55-60% tělesné hmotnosti našeho těla. V těle má voda mnoho 
různých funkcí. Mezi ty hlavní patří regulace tělesné teploty, odvádění 
odpadních látek a podpora metabolismu. Stejně jako vitamíny a minerály 
není ani voda zdrojem energie. 

(Horan, Momčilová, 2001; Marádová, 1992; Stratil, 1993) 
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1.4.3 Současná výživová doporučení pro obyvatele ČR 
Výživová doporučení jsou návody ke správné výživě a ke změnám ve 

spotřebě potravin, pokud jejich aktuální spotřeba není v souladu s 
doporučenými dávkami živin. Základ velkého počtu onemocnění se tvoří již v 
dětském věku, a proto je význam výživy u dětí obzvláště velký. Výživová 
doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních 
chorob, na které se správná výživa významně podílí. K civilizačním 
chorobám patří ateroskleróza a její komplikace (infarkt, mozková mrtvice), 
vysoký krevní tlak, cukrovka (diabetes mellitus 2. typu), obezita, a některá 
nádorová onemocnění. Tato onemocnění svými komplikacemi vedou 
k invalidizaci a zkrácení života populace. 

Výživová doporučení pro dospělé obyvatelstvo České republiky 

Společnosti pro výživu a Fóra pro zdravou výživu 

Preambule: Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich 
množství. 

Zdravá 13 

1. Udržujte si přiměřenou stálou tělesnou hmotnost charakterizovanou 
BMI (18,5-25,0) kg/m2 a obvodem pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 
cm u žen. 

2. Denně se pohybujte alespoň 30 minut např. rychlou chůzí nebo 
cvičením. 

3. Jezte pestrou stravu, rozdělenou do 4-5 denních jídel, 
nevynechávejte snídani. 

4. Konzumujte dostatečné množství zeleniny (syrové i vařené) a ovoce, 
denně alespoň 500 g (zeleniny 2x více než ovoce), rozdělené do 
více porcí; občas konzumujte menší množství ořechů. 
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5. Jezte výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, nejlépe celozrnné, 
těstoviny, rýži) nebo brambory nejvýše 4x denně, nezapomínejte na 
luštěniny (alespoň lx týdně). 

6. Jezte ryby a rybí výrobky alespoň 2x týdně. 

7. Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky, zejména zakysané; 
vybírejte si přednostně polotučné a nízkotučné. 

8. Sledujte příjem tuku, omezte příjem tuku jak ve skryté formě (tučné 
maso, tučné masné a mléčné výrobky, jemné a trvanlivé pečivo 
s vyšším obsahem tuku, chipsy, čokoládové výrobky), tak jako 
pomazánky na chléb a pečivo při přípravě pokrmů. Pokud je to 
možné, nahrazujte tuky živočišné rostlinnými oleji a tuky. 

9. Snižujte příjem cukru, zejména ve formě slazených nápojů, sladkostí, 

kompotů, zmrzliny. 

10. Omezujte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli 
(chipsy, solené tyčinky a ořechy, slané uzeniny a sýry), nepřisolujte 
hotové pokrmy. 

11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin správným zacházením 
s potravinami při nákupu, uskladnění a přípravě pokrmů; při 
tepelném zpracování dávejte přednost šetrnějším způsobům, 
omezte smažení a grilování. 

12. Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte minimálně 1,5 I tekutin 
(voda, minerální vody, slabý čaj, ovocné čaje a šťávy, nejlépe 
nesložené). 

13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní příjem 
alkoholu 20 g (200 ml vína, 0,5 I piva, 50 ml lihoviny). 

(Dostálová a kol., 2005) 
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1.4.4 Význam výživy pro lidský organismus 
Některé potraviny mají nepříznivý vliv na zdraví, zejména při časté a 

hojné konzumaci. J e proto lepší omezovat tyto potraviny a nahrazovat je 
potravinami zdraví prospěšnějšími. 

Hlavní zásady zdravé výživy je schopen pochopit téměř každý. Jsou 
jednoduché a jasné. J e třeba uvědomit si: 

• že lidský organismus má určité požadavky na množství jednotlivých 
živin. 

• proč vznikají ve výživě člověka nedostatky. 

• že příroda většinou nabízí člověku plnohodnotné produkty k výživě. 

• že potravinářský průmysl ne vždy biologickou hodnotu původních 
přirozených potravin zlepší. 

Každodenní potřebu živin správně pochopíme, pokud si uvědomíme, 

jak intenzivně orgány lidského těla pracují: 

Mozek - spotřebuje 20% celkové energie, přestože tvoří pouhá 2% hmoty 
těla 

Srdce- vykonává 90 - 110 tisíc tepů a přečerpá 10 tisíc kg krve 

Tepny- tepou stejnou frekvencí jako srdce 

Plíce- vykonávají 14 - 26 tisíc dechů a projde jimi 7-13 tisíc litrů 

vzduchu 

Stinné žlázy- vyprodukují c ca 750 ml slin 

Zo/udek- produkuje 2-3 I žaludečních šťáv 

Střeva - vykonají 14-15 tisíc tzv. peristaltických stahů a vyprodukují 1 I 
Pávicích šťáv 

SHnivka břišní- produkuje 1-2 I trávicích šťáv s enzymy 

Játra - produkují 0,5-1 I žluče a vytvářejí tělesné teplo (jsou nejteplejším 
°rgánem lidského těla) 
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Ledviny- vytvářejí 170 I filtrátu a proteče jimi 2500 I krve 

Pokud organismu potravou potřebnou energii nedodáme, buňky 
jednotlivých orgánu se vyčerpávají, plní špatně nebo nedostatečné svou 
funkci a dochází k jejich degeneraci a odumírání. Oslabené buňky jsou také 
snáze napadány infekcemi, což může vést k vážnému poškození určitého 
orgánu či jeho funkce. Zhoršováním funkcí jednotlivých orgánů dochází 
k akceleraci stárnutí celého organismu a ke ztrátě vitality. 

Živiny, které tělo potřebuje v největším množství, jsou bílkoviny, tuky a 
sacharidy. Tyto tři složky dodávají tělu 100% energie. Pro dobrý průběh 
trávení je potřebná vláknina. Nepostradatelné jsou ale i živiny, které tělo 
potřebuje ve velmi malém množství, a to vitamíny a minerální látky. 

(Stratil, 1993) 

1.4.5 Stravování ve školských zařízeních 
Výživové normy pro školní stravování 

Tyto normy uvádí průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů 
Potravin na strávníka a den v gramech. Školní stravování pokrývá u dětí 
umístěných do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
100% přijímané stravy. 

Spotřební koš je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování a jeho plnění s povolenou tolerancí ± 25 % je pro školní 
jídelny závazné. Výjimku tvoří tuky, pro které neplatí tolerance směrem 
nahoru a hodnota uvedená ve zmíněné příloze je pro tuky maximální. V 
rámci plnění spotřebního koše je třeba přihlížet k Výživovým doporučením 
vVdaným Společností pro výživu. 

Jedna věc jsou výživová doporučení a jejich naplnění při tvorbě 
jídelníčků, a druhá je neochota strávníků pokrmy zdravé výživě odpovídající 
konzumovat. Existují dílčí doporučení, jakým způsobem ochotu konzumace 
těchto potravin zvýšit. 
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• Vařená zelenina nebývá mezi dětmi příliš oblíbená, ale různé dušené 
zeleninové směsi ve formě malé přílohy na talíři jsou prý docela dobře 
akceptovány. Stejně tak zeleninovou oblohu přímo na talíři děti berou 
celkem dobře a snědí ji. Osvědčilo se také, když dětem nebyla zelenina 
přidána na obložené pečivo, ale dostaly jí na samostatném talířku a 
samy si svůj pokrm dozdobily. 

• Největší potíže se splněním spotřebního koše zaznamenávají jídelny u 
pokrmů z luštěnin. Hrachová kaše a čočka nakyselo ale nemusí být 
jedinou formou, v jaké lze dětem tyto prospěšné potraviny nabídnout. 
V jídelnách mají docela dobrý ohlas luštěninové polévky. Z luštěnin se 
také dají připravovat výborné pomazánky. Na potravinářské fakultě 
VŠCHT bylo dokonce zjištěno, že zeleninové saláty s přídavkem luštěnin 
jsou senzoricky hodnoceny velmi dobře, mnohdy i lépe než saláty 
stejného složení bez přídavku luštěnin. 

• Ryby jsou dalším postrachem dětí. Bohužel jsou ochotny jíst ryby pouze ve 
smažené úpravě. Děti ale také ryby dobře přijímají ve formě pomazánek. 

(Dostálová, Voříšková, 2005) 

Prostředí školní jídelny 

Školní (ústavní) jídelna je místo určené ke společnému stolování. 
Nejen, že zde děti konzumují pokrmy, ale dochází zde k sociálním interakcím. 
Děti mezi sebou komunikují, jejich chování se přizpůsobuje tomu, že se 
stravují společně s ostatními, seznamují se s novými chutěmi a vůněmi, 
Přijímají novou roli: zákazník-strávník. Atmosféru a vzorce chování dětí ve 
školní jídelně určuje do velké míry i dětský kolektiv. J e známo, že jeden 
n®gativisticky laděný strávník může ovlivnit výběr a míru konzumace školního 
°běda nevhodnou poznámkou nebo zavádějícím hodnocením. Jídelna by 
Proto měla být územím klidu a pohody, aby se eliminovaly negativní vlivy. 
N a stravování mají vliv vnitřní a vnější podmínky. 
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Vnitřní podmínky 

Vnitřními podmínkami rozumíme vývojovou úroveň psychiky strávníka 
a jeho aktuální stav. Aktuální stav může ovlivňovat nemoc, stres nebo 
naopak duševní a tělesná pohoda či euforie. 

Vnější podmínky 

Zrakové (vizuální) 

• Okna - výhled z jídelny by měl být klidný, nejlépe do zeleně. 

• Barvy - je prokázáno, že červená a žlutá barva zmenšují (zútulňují) 
prostor a povzbuzují vegetativní nervový systém. Žlutá je navíc 
nazývána barvou radosti. 

• Členění prostoru - místo pro frontu u výdeje by mělo být vymezeno 
tak, aby bylo odděleno od strávníků. Kolem fronty u výdeje by neměli 
procházet žáci s vracenými zbytky, negativně to ovlivňuje ty, kteří na 
svůj oběd teprve čekají. Ze stejných důvodů by mělo být strávníkům 
zabráněno výhledu na zbytky a odložené nádobí. 

• Čistota a pořádek - k jejich udržování by měly být děti vedeny od 
útlého věku. J e vhodné rozčlenit prostor na jednotky, za které ponese 
odpovědnost konkrétní skupina (osoba). Ztrácí se tak anonymita 
jedinců a posiluje pocit zodpovědnosti. 

• Výzdoba - je na místě, aby jídelna strávníky lákala vkusnou výzdobou. 
Tu je vhodné přizpůsobit roční době nebo tématu, jež dané období 
provází (advent, dny různých národních kuchyní, apod.). Větší 
koncentrace nástěnek je dobré umístit do blízkosti prostoru 
vymezeného pro frontu u výdeje. Netrpěliví strávníci se zabaví a dá se 
tak předejít různým strkanicím a předbíhání. 

Zvukové (akustické) 

• Do jídelny by se mělo dostávat minimum hluku z kuchyně a z ulice. 
Strávníci by měli být vedeni k tiché konverzaci. Možná by vhodně 

-35 -



zvolená tlumená reprodukovaná hudba mohla pomoci ztišit hlasité 
konverzační projevy strávníků a umocnit požitek z jídla. 

Čichové 

Tyto podmínky nelze podceňovat. Jak je uvedeno v kapitole 
Psychologie výživy u dětí mladšího školního věku, čichové vnímání má 
zejména kolem 8. roku pro děti zásadní vliv. 

• Jídelna by měla být dobře odvětraná, zejména ve dnech, kdy jsou 
podávány pokrmy, které svým aromatem strávníky příliš nevábí 
(kapusta, smažené pokrmy). 

• Ani těžký, „vydýchaný" vzduch, i když bez zápachu nebude u 
strávníků navozovat příjemné pocity. 

(Hnátek a kol., 1992) 

1.4.6 Stav školního stravování v některých evropských zemích 
Pro žáky v evropských zemích není školní stravování takovou 

samozřejmostí, jak by se nám mohlo zdát. 

Nejdelší tradici školních jídelen v Evropě má Skandinávie, kde se již 
Počátkem minulého století začalo vyvářet pro nemajetné žáky. 

Velké rozdíly mezi školním stravování existují v Německu. V bývalé NDR 
dodnes funguje řada velkých stravovacích zařízení. V západní části země 
není vaření ve školních jídelnách rozšířené, protože je zde málo škol s 
celodenní výukou. Ve většině škol končí vyučování kolem poledne, a tak 
škola žádné stravování nezajišťuje. Švýcarsko svým školákům umožňuje, aby 
se během dvouhodinové pauzy ve vyučování najedli doma. 

Ve Velké Británii existují školní jídelny od druhé světové války. Vznikly ze 
stejného důvodu jako u nás po roce 1945. Úroveň zdejšího školního 
stravování se ale nedá se systémem v České republice srovnávat. Anglické 
děti mají velký problém - jako většina jejich vrstevníků ve střední a západní 
Ev ropě tloustnou. Pětina školáků je obézní, ve věku do šesti let je to každé 
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desáté dítě. Podle průzkumů téměř polovina z nich za své oblíbené jídlo 
považuje stravu s vysokým obsahem tuku. Děti preferují smažené hranolky, 
pijí kolu a čtvrtina si po jídle dá ještě muffin nebo koláč. Osobně vidím velký 
problém v tom, že tyto pokrmy mívají k dispozici i ve školní jídelně, což je 
podle mého názoru alarmující. Ovlivnit stravovací návyky národa se přitom 
britská vláda snaží již delší dobu. Zlepšit přístup dětem k jídlu a jídelníčky 
samotných jídelen se snažil také populární britský kuchař Jamie Oliver, ale 
rozhodně to neměl lehké. Proti jeho nápadu se kromě dětí bouřily i kuchařky, 
pro které byla příprava jídel z polotovarů rychlejší a snazší. Podle nových 
informací uveřejněných agenturou Reuters se britská ministryně školství Caroline 
Flintová rozhodla zakázat ve školních jídelnách jídla s vysokým obsahem tuků, 
cukrů a soli, navíc také automaty s čokoládami, chipsy a přeslazenými nápoji a 
limonádami kolového typu. 

Obdobný problém řešili i naši sousedé v Německu. Také zde byly výsledky 
průzkumů znepokojivé. Podle nich je již každé osmé dítě při nástupu do školy 
obézní, každé čtvrté chodí do školy, aniž by snídalo. A nakonec: méně než 
polovina jí denně ovoce, více než třetina naopak sladkosti. Ministerstvo 
zemědělství a výživy proto společně s Německou společností pro výživu 
(DGE) zahájilo projekt "Schule+Essen=Note 1" (škola+strava=jednička), v 
rámci něhož se školy snaží informovat a navádět děti na lepší druh stravy. 

Z postkomunistických zemí má podobný systém jako Česko například 
Slovensko nebo Madarsko. 

(Bublíková, Grosmanová, 2006) 
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1.5 Didaktické metody vhodné pro výchovu ke správným 
stravovacím návykům 
Instruktáž 

Vodáková (Vodáková, Dytrtová, Cettlová, Beránek, 2001, s. 36) uvádí, 
že: „Instruktáž je metodický postup, ve kterém se kombinují slovní a názorné 
metody, především popis, vysvětlování, někdy i rozhovor, demonstrace 
nářadí, materiálu a hlavně vlastního pracovního postupu." 

Při praktických činnostech s dětmi mladšího školního věku využijeme 
většinou instruktáž skupinovou, s tím, že se budeme individuálně věnovat 
dětem, které mají s pochopením jednotlivých kroků problém. 

Volíme raději instruktáž dělenou na jednotlivé kroky. Jednorázovou 
instruktáž volíme ü činností, se kterými mají děti již větší zkušenosti. 

Pro doplnění výkladu je dobré využívat veškeré dostupné techniky 
(videoprogramy, prezentace, postery, apod.), pro děti se tak praktické 
činnosti mohou stát atraktivnějšími. 

Instruktáž při praktických činnostech zaměřených na výchovu ke 
správným stravovacím návykům využijeme zejména při výrobě dekorací 
(svíčky, svícny, keramika), při nácviku zacházení s kuchyňským náčiním a 
spotřebiči i při přípravě pokrmů. 

Aktivizující metody 

K těmto metodám patří ty, při kterých se žáci aktivně podílejí na 
získávání poznatků. Jde o metody přispívající k aktivizaci žáků při vyučování i 
zájmových činnostech. Poskytují prostor nejen pro individuální myšlení, ale i 
spolupráci v týmu, kreativitu, diskusi. 

Poznatky získané při využití aktivizačních metod by měly žákům 
Urnožnit jejich využití při řešení dalších problémů a úkolů. 

Pokud je aktivizační metoda dobře zvolena, pak má velký motivační 
učinek a tím zvyšuje i šanci na úspěch u dětí, které se hůře soustředí nebo 
Jsou jinak paralyzovány (tréma, pocity méněcennosti). 
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Podle Vodákové (Vodáková, Dytrtová, Cettlová, Beránek, 2001, s. 38) 
se tyto metody dělí do následujících skupin: 

• diskusní metody - diskuse, panelová diskuse, brainstorming 
• situační metody 
• inscenační metody - hraní rolí 
• didaktické hry 
• metody řešení problémů 
• výukové projekty 

Z diskusních metod jsou pro mladší školní věk využitelné diskuse a 
brainstorming. Panelovou diskusi lze u dětí zařadit jako inscenační 
metodu. Diskuse jsou vhodné v případě, kdy vychovatel potřebuje zjistit 
názory dětí, míru jejich orientace v problematice a také se dá touto 
cestou získat cenná zpětná vazba. Jsou vhodné spíš u dětí staršího 
školního věku. Při brainstormingu (tzv. burze nápadů) je nutno dodržet 
základní pravidla: musí být přijaty a zaznamenány všechny nápady a 
současně je nutné zříci se jakékoli kritiky v průběhu vymýšlení. U mladších 
dětí se využívá zjednodušené obdoby, tzv. volného pracovního 
rozhovoru. 

Situační metody otevírají prostor pro simulaci určitých situací, se 
kterými se lze setkat v běžném životě. Většinou jde o nalezení řešení 
problémové nebo konfliktní situace. 

Inscenační metody se dají využít napříč věkovým spektrem. U 
menších dětí se využívá hry „na někoho" („na něco") nebo předvádění 
určitých činností. Výkon podporují kulisy a rekvizity. 

Didaktické hry se stejně jako inscenační metody hodí pro širokou 
věkovou skupinu účastníků. Využívají se pro svůj motivační charakter. 
Využití mají nejen při osvojování a upevňování poznatků, ale i při 
opakování. Hodí se variace na různé televizní soutěže, poznávací hry, 
luštění hádanek, křížovek, apod. J e lepší preferovat hry nesoutěživého 
typu, protože u dětí opakovaně neúspěšných by mohly způsobit stres. 
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Obzvlášť pokud jde o děti umístěné do školských zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy, je nesmírně důležité, aby byly úspěšné 
v tom, co dělají. 

Využití projektových metod je pro vybrané typy zařízení velmi 
vhodné. Jde o zařízení s celoročním provozem, tak je možné zařadit i 
projekty dlouhodobé. V diagnostických ústavech se vzhledem k délce 
pobytu jeví jako vhodné pouze krátkodobé projekty. Během práce na 
projektu si děti osvojují schopnost vyhledávat v informačních zdrojích a 
při prezentaci výstupu práce se učí formulovat svá sdělení, vystupovat 
před publikem reagovat na kritiku. J e dobré završit projekt takovým 
způsobem, který bude děti motivovat do další práce (např. prodejní 
výstava výrobků, společná hostina, apod.). 

(Vodáková, Dytrtová, Cettlová, Beránek, 2003) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST I 
2.1 Cíle a úkoly praktické části 

V první praktické části jsem se rozhodla navrhnout praktické činnosti 
vhodné pro děti mladšího školního věku, které by vedly k osvojení, popř. 
upevnění zdravých stravovacích návyků a současně se daly využít ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Pro větší 
přehlednost jsem rozdělila návrhy praktických činností do tří základních 
okruhů: 

• Zásady zdravé výživy 

• Příprava pokrmů 

* Stolování 

V souvislosti s vytyčeným cílem jsem si stanovila tyto dílčí úkoly: 

• prozkoumat knižní trh a vytipovat publikace, které by se daly využít pro 
daný věk a dané typy zařízení, 

• vytvořit soubor praktických činností souvisejících s problematikou 
výchovy ke správným stravovacím návykům, 

• vybrané činnosti vyzkoušet v praxi nejen osobně, ale s pomocí 
vychovatelů ve vybraných typech zařízení získat jejich pedagogickou 
reflexi. 

2.2 Metodika výzkumu 
Pro vytipování vhodných publikací se jako nejvhodnější jevila analýza 

knižního trhu a elektronických zdrojů. Využila jsem nejen knihovnu, internet, 
a |e především osobní návštěvu různých knihkupectví. Při posuzování 
nabízených publikací jsem zohlednila tyto faktory: 

• vhodnost využití ve vybraných typech zařízení, 

• vhodnost jejich využití při práci s dětmi mladšího školního věku, 

přiměřená úroveň odbornosti textů určených vychovatelům. 
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Soubor praktických činností pro jednotlivé okruhy jsem sestavila 
s pomocí studia odborné literatury, vlastních zkušeností a poznatků. 

Pro posouzení vhodnosti činností ověřovaných v praxi jsem využila 
metodu tzv. participačního pozorování, při níž jsem jako aktivní účastník 
sledovala projevy a reakce dětí. Navíc jsem kromě sebereflexe využila také 
pedagogické reflexe vychovatelů ve vybraných zařízeních (dětské 
diagnostické ústavy, dětské domovy a dětské domovy se školou). 
Navrhované činnosti jsem měla možnost osobně vyzkoušet v rámci praxe 
v letním semestru 2004 v 1. třídě ZŠ v Praze 10 a v rámci práce na 
diplomovém úkolu v dětském diagnostickém ústavu ve Středočeském kraji. 
Zkušenosti získané v roce 2004 považuji za tolik významné, že jsem je zařadila 
do komentářů k jednotlivým přípravám na praktické činnosti. 

Pro získání pedagogické reflexe od vychovatelů jsem využila sérii 
příprav (individuálních plánů aktivit), jejichž součástí byl i prostor pro 
zhodnocení činnosti vychovatelem. 

Struktura materiálů byla následující: 

• Průvodní dopis 

• Informační materiál k vybranému okruhu 

• Přípravy na praktické činnosti k danému okruhu s mým 

komentářem 

• Dotazník 

Výzkumu se zúčastnilo 34 vychovatelů ze 3 dětských diagnostických 
ústavů, 8 dětských domovů a 2 dětských domovů se školou. 

Vybraná zařízení jsem oslovila díky kontaktům od svých současných 
kolegů (vychovatelů z diagnostického ústavu pro mládež). Pokusila jsem se 
sama oslovit čtyři dětské domovy, ale navázat kontakt se mi podařilo pouze 
s jedním. Vychovatelům - kontaktním osobám jsem vysvětlila účel své 
žádosti o jejich spolupráci s prosbou, aby o pomoc požádali i své další 
ko|egy. Ke kontaktu mezi mnou a respondenty docházelo prostřednictvím 
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mobilních telefonů o e-mailu, zřídko i osobně. Materiály jsem většinou 
distribuovala prostřednictvím pošty a ve třech případech prostřednictvím e-
mailu. Pouze při kontaktu se dvěma zařízeními jsem materiály předala 
osobně. 

Vychovatelům i zařízením jsem zaručila anonymitu. Dodržením 
požadavku na zachování anonymity byla podmíněna spolupráce se všemi 
oslovenými zařízeními. Veškerou přiloženou fotodokumentaci jsem pořídila 
pouze při přípravě činností doma, v zařízení jsem fotoaparát použít nesměla. 

Vrácené materiály jsem označila pěticifernými kódy sestavenými 
podle statistických údajů získaných z dotazníků. První cifra označuje pohlaví 
(1 - žena, 2 - muž). Z druhé cifry lze určit věkovou skupinu vychovatelů (1 -
20-30 let, 2-31-40 let, 3-41-50 let, 4 - 50-60, 5 - 60 let a více) a třetí cifra 
vyjadřuje délku pedagogické praxe (1 - méně než 5 let, 2-5-10 let, 3—11-
20 let, 4 - více než 21 let). Poslední část kódu je dvojciferná a označuje 
zařízení, v němž byl materiál zpracován (01-03 dětský diagnostický ústav, 04-
11 dětský domov, 12-13 dětský domov se školou). Ve dvou případech byly 
tímto způsobem vygenerovány identické kódy (materiály zpracovaly dvě 
různé osoby stejného pohlaví, stejné kategorie z hlediska věku, délky praxe i 
zařízení). Tyto kódy pak byly ještě doplněny malými písmeny (12206a, 
12206b). 
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2.3 Výsledky práce a jejich zhodnocení 

2.3.1 Návrhy praktických činností pro okruh zásady zdravé výživy 
Vše, co jíme, může do značné míry ovlivnit kvalitu a délku našeho 

života. Děti umístěné do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy mají kvalitu stravy zajištěnou normami. Vedou se diskuse, zda tyto 
normy vyhovují současným výživovým trendům, ale s tím my, jako 
vychovatelé, nic neuděláme. Děti se nad výživovou hodnotou podávaných 
pokrmů nezamýšlí. J e proto třeba dětem vysvětlovat jaké potraviny a proč 
jsou pro ně vhodné a které naopak nejsou. Děti si musí uvědomit, co jim 
správná výživa přinese, pak to může být motivace k preferování určitého 
typu potravin a eliminaci jiného. 

Zásadou číslo 1, nechť je: Není nezdravých potravin, škodit může ien 
jejich množství aneb všeho s mírou (samozřejmě je třeba zohlednit i 
hygienický aspekt, nahnilý pomeranč nebo plesnivý celozrnný chléb za 
zdravou potravinu považovat nelze). Pokud bychom začali zatracovat 
sladkosti a nutit dětem to, co jim nechutná, vyvoláme v nich pouze odpor 
do budoucna. Se změnami nesprávných návyků je třeba začít postupně a 
hlavně společně (je třeba jít příkladem). 

Vhodné typy činností: 

• doplňování/opravování tvrzení o výživě, 

• založení bylinkového záhonu, popř. truhlíku, 

• seznamování s méně známými druhy potravin (exotické ovoce, 
sušené ovoce, méně známé typy luštěnin, apod.), 

• sestavení kalendáře změn (postupné zařazování jednotlivých zásad 
správné výživy), 

• tvorba informačních plakátů, 

• sestavování vzorových jídelníčků, 

• návštěvy besed, výstav a jiných akcí s touto tématikou, 
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využití internetu pro zjišťování aktuálních informací, hledání zajímavých 
receptů, apod. 

motivace pomocí kladných vzorů - využití životního stylu známých 
osobností (př.: sportovci) 

diskuse na téma, jak ovlivňuje výživa naše zdraví 
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2.3.1.1 Praktické činnosti ověřené v praxi 

Popletené větv 

Počet dětí: alespoň 4 

Doporučeny věk: 6 - 10 let (je ale nutné přizpůsobit úroveň obtížnosti tvrzení) 

Časová dotace: 20 - 30 min. 

Výchovny cíl: procvičení teoretických poznatků o výživě 

Pomůcky: 

• předem připravené lístky s pravdivými i nepravdivými tvrzeními 
(pod větou musí být prostor pro její přepsání) 

Postup: 

1. Děti dostanou instrukci, aby se pohodlně usadily, hlavu si položily na stůl 
nebo si zakryly oči. 

2. Vychovatel děti instruuje, že bude předčítat různá tvrzení. Pokud si děti 
budou myslet, že nějaké tvrzení je nepravdivé, nebudou nic říkat, jen 
zvednou hlavu. 

3. Vychovatel po jednom čte tvrzení a po chvíli sdělí, zda bylo pravdivé či 

ne, popř. podá doplňující informaci. 

4. Poté, co jsou všechna tvrzení přečtena, rozdáme dětem lístky 
s chybnými výroky s prosbou, aby chybu našli a tvrzení přepsali ve 
správném znění (např.: „Včera jsem si připravoval/a, o čem si dnes 
budeme povídat, ale přes noc mi někdo udělal v poznámkách 
pořádný zmatek. Potřebuji od vás pomoci. Každému z vás dám lístek 
s větou. Vy se pokuste najít, co je na tom tvrzení špatně a pak větu 
přepište tak, aby zněla správně."). 

-46 -



5. Pak postupně každý nahlas přečte tvrzení nejprve v původním znění, 
poté tak, jak si myslí, že by mělo správně znít. 

vzor: 

<V 

Mezi mléčné výrobky patří jogurty, máslo, banány a kefír. 

Příklady chybných tvrzení: 

Mezi mléčné výrobky patří jogurty, máslo, banány a kefír. 

Ovoce obsahuje hodně vitamínů a tuků. 

Při nachlazení je dobré pít co nejméně. 

Pro naše zdraví jsou důležité vitamíny, integrály a minerály. 

Mléčné výrobky získáváme od krav, ovcí, slepic a koz. 

Vitamin C je ve velkém množství obsažen v kiwi, v čokoládě a 
v kysaném zelí. 

Vlastní komentář: 

Základní poznatky by děti měly mít ze školy. Tvrzení je proto třeba 
Přizpůsobit věku dětí ve skupině a úrovni probraného učiva. Je také možné 
Uměřit tvrzení pouze na jedno aktuální téma. 
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Dobré je, že děti informace nejprve pouze poslouchají, poté čtou, 
píšou a nakonec samy předčítají, což vede ke snazší fixaci poznatků. 

U dětí, které nečtou nebo nepíšou dobře, je lepší zpočátku realizovat 
pouze body 1.-3., aby děti nebyly hrou příliš stresovány. 

Vhodnost této činnosti jsem ověřovala jak v 1. třídě ZŠ, tak 
s výchovnou skupinou dětí ve věku 6-9 let v Dětském diagnostickém ústavu. 
Bylo pro mě milým překvapením, jak moc se děti u této hry bavily. 

Pedagogická reflexe: 

Tuto činnost vyzkoušelo celkem 19 vychovatelů, ostatní poskytli reflexi 
na základě svých zkušeností z praxe. 

Vychovatelé hodnotili tuto činnost jako vhodnou, většinou bez dalších 
připomínek. 

Shodovali se na tom, že je lepší, aby se hry zúčastnil větší počet dětí, 

min. 6-8. 

Lišili se v doporučení na časovou dotaci (tu je samozřejmě možné 
jakkoli přizpůsobit podle úspěchu u dětí a počtu připravených tvrzení). 

V zařízení 08 (dětský domov) se dětem hra natolik líbila, že se 
vychovatelé chystají vytvořit série tvrzení pro různá další témata. 

Vychovatelé ze zařízení 02 (diagnostický ústav) upozornili na to, že hra 
se dá bez větších obměn využívat opakovaně, protože vzhledem k běžné 
délce pobytu (6-8 týdnů) se komunita často obnovuje a nehrozí tak, že by 
dětem hra zevšedněla. 
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Hurá na nákup 

Počet dětí: alespoň 4 

Věk dětí: 6-10 let 

Časová dotace: 20 - 30 min. 

Výchovný cíl: seznámení s potravinami na trhu, procvičování znalostí o 
skupinách potravin 

Pomůcky: 

• obrázky potravin (nejlépe fotografií vystřižených z letáků a podlepené 
kartonem) 

• „nákupní košíky" (stačí misky, krabičky nebo malé košíčky) 

• lístky se zadáním 

Postup: 

1. S dostatečným časovým předstihem si připravte obrázky potravin. 

2. Na stůl, ke kterému budou mít děti přístup ze všech stran rozložíme 
obrázky potravin. 

3. Dětem sdělíme, že každý dostane za úkol dojít nakoupit takové 
potraviny, o kterých se bude domnívat, že Popovídají zadání. 

4. Pak si děti vylosují lístky se zadáním úkolu, vezmou si košík a začnou 
„nakupovat". 

5. Každý, kdo si myslí, že úkol splnil, sedne si a počká až úkol dokončí i 
ostatní. 

6. Pak děti jeden po druhém seznamují ostatní se zadáním a splněním 

svého úkolu. 

7. Po skončení každé takové prezentace je třeba vyzdvihnout pozitiva 
(správně zvolené potraviny), ale zároveň ve spolupráci s dětmi odhalit 
chyby, popř. doplit nedostatky. 
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Návrhy úkolů 

.V 
Nakup 10 potravin, o kterých si myslíš, že jsou pro tebe zdravé. 

Nakup potraviny, které budeš potřebovat na přípravu zdravé 
snídaně. 

Tvoje kamarádka je nachlazená. Kup jí takové potraviny, po 
kterých se uzdraví rychleji. 

Nakup vše, co nesmí chybět na pořádné narozeninové oslavě. 

Vlož do svého nákupního košíku všechny potraviny, které neznáš. 

Vlastní komentář: 

Poměrně velká časová investice nutná pro vytvoření slušné zásoby 
obrázků potravin se vyplatí, hodí se totiž i pro další činnosti. Každou potravinu 
je lepší mít zastoupenou několikrát (více značek jogurtů, sýrů, nápojů, různé 
odrůdy jablek, apod.), protože někdy je jedna potravina zastoupena 
v několika „nákupních košících" najednou a navíc se více přiblížíme 
reálnému trhu s potravinami. Pokud se vám ale nepodaří vytvořit dostatečně 
velké množství obrázků, postupujte tak, že vždy bude „nakupovat" pouze 
jedno dítě. Počítejte ale s větší časovou dotací a programem pro ostatní 
děti. Pokud máte dost úložného prostoru, je možné nahradit vystříhané 
obrázky obaly od potravin, ale pro účely této činnosti jsou podle mého 
názoru obrázky dostačující. 

Tuto činnost jsem měla vyzkoušenou jak s prvňáčky z pražské ZŠ, tak se 
skupinkou dětí v Dětském diagnostickém ústavu (DDÚ). Děti na ZŠ byly při 
sestavování nákupů podle zadání úspěšnější (přičítám to jejich účasti na 
rodinných nákupech), u dětí v DDÚ měla hra mnohem větší úspěch a děti 
z vlastní iniciativy přistoupily k hraní rolí (slovovaly se příjmením, 
napodobovaly rozhovory sousedek, které se potkaly na nákupu, zvaly se na 
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návštěvu apod.). U některých dětí v DDÚ docházelo častěji k situaci, kdy 
dítě nevědělo, o jakou potravinu na obrázku jde. Vždy šlo o děti 
z ekonomický slabých rodin, které se bohužel nejlépe orientovaly 
v sortimentu instantních pokrmů. 

Během rozebírání obsahu jednotlivých nákupních košíků je třeba 
zohlednit úkol. Očekávala jsem, že nákup na narozeninovou oslavu bude 
obsahovat spoustu sladkostí. Vysvětlili jsme si ale, že i když se taková oslava 
koná jednou do roka, musíme si dát pozor, aby nás ze všech těch pamlsků 
nebolel žaludek a že i na oslavě si lze pochutnávat zdravě (ovoce, 
tvarohový pohár, celozrnné sušenky, apod.). 

Pftdnaoaická reflexe 

Tuto činnost vyzkoušelo celkem 16 vychovatelů, všichni výhradně 
z pěti zařízení (04, 05, 09 dětský domov a 12 dětský domov se školou) . Zřejmě 
vytvořili sadu obrázků potravin, kterou si vzájemně půjčovali. 

Vychovatelé hodnotili tuto činnost jako vhodnou. Děti se prý při ní 

bavily a jejich výsledky při plnění úkolů jednoho z vychovatelů velmi příjemně 

překvapilo. 

V jedné z reflexí bylo uvedeno, že po skončení řízené činnosti děti 
z vlastní iniciativy pokračovaly ve hře na nakupování. 

V zařízeních 05 a 09 zapojili vychovatelé do přípravy obrázků potravin 

samotné děti. 
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Trosečníci 

Počet dětí: alespoň 6 

Věk dětí: 4 - 12 let 

Časová dotace: 20 - 50 min. 

Výchovný cíl: odbourávání nedůvěry při ochutnávání neznámých potravin, 
seznámení s novými potravinami 

Pomůcky: 

• misky (pro každý druh potraviny samostatná) 

• předem připravené druhy potravin pokrájené na malá sousta 

• cedule pro označení hřbitova 

Postup: 

Všichni si sednou do kruhu. Ve chvíli, kdy se všichni zklidní, začne 
vychovatel vyprávět příběh: „Představte si, že jsme ztroskotali na pustém 
ostrově. Už je to pár dní, pomoc nikde a poslední zásoby jídla jsme si rozdělili 
k snídani. Už se vám ale začíná svírat žaludek hladem. Já jsem byl/a ostrov 
prozkoumat a našel/našla jsem nějaké jídlo. Jen nevím, jak chutná. Určitě 
není jedovaté, protože ho jedly i opice, které jsem při sbírání vyrušil/a. Tak 
kdo si zachrání život a zkusí to?" 

1. V miskách máme připravené jednotlivé potraviny naporcované na 
sousta tak, aby nebylo zrakem snadné poznat, o jakou potravinu jde 
/meloun, jablko, kokos, sýr, paprika, kedluben, apod./. 

2. Hlásíme: „Den č.l, kdo se chce zachránit?" Všem dětem, které se 
přihlásí dáme po soustu a necháme je hádat, co snědly. Ty, co se 
neováží ochutnat zkusíme povzbudit. 

3. Hlásíme: „Den druhý, kdo se chce zachránit?" Ti, kdo se přihlásí, 
dostanou po soustu a opět hádají, co by to mohlo být. 
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4. Děti, které od této chvíle odmítnou necháme sedět na vyhrazeném 
místě tak, aby se nemohly účastnit hry, ale aby se mohly dívat. Jsou 
„mrtví hlady" a prostor můžeme označit jako hřbitov trosečníků. 

5. Hlásíme: „Den třetí..." tato situace se opakuje, dokud jsou ještě 
v miskách nové potraviny nebo dokud se hlásí odvážní trosečníci. 

6. Pokud se nikdo nepřihlásí, že se chce zachránit, jsme všichni mrtví 
hlady a hra končí. Aby děti neměli pocit neúspěchu, vyhlásíme, že 
z ostrova se stal ostrov duchů těch, kteří zde zemřeli hladem a 
vyzveme žáky, aby začali předvádět duchy /houkáním, pohyby, 
grimasami/. 

7. Pokud ještě zbyli odvážlivci, hlásíme: „Den n-tý /podle počtu potravin/, 
dnes se nepodařilo najít žádné jídlo, ale našla jsem vzkaz, 
poslouchejte: Trosečníci, brzy budete zachráněni, pomoc je na cestě, 
připravte se!" Každý, kdo hru těm, kteří se hry neúčastnili nebo v jejím 
průběhu vypadli oznámíme, že jim bude na poslední chvíli poskytnuta 
speciální zdravotnická péče a budou také zachráněni. 

8. Po skončení následuje diskuse - co vše se dalo ochutnat a zda to 
dětem chutnalo, čím je každá z potravin tělu prospěšná, jak se cítili ti, 
kdo byli ze hry vyloučeni na hřbitov trosečníků,... 

Vlastní komentář: 

U této hry je důležitý moment vyřazení všech, kteří se od začátku 
nechtějí zapojit a zároveň jim v určitou chvíli umožnit návrat, pokud se 
rozhodnou, že to zkusí. Děti totiž nechtějí sedět a koukat, jak se ostatní baví. 
To může pomoci zlomit jejich odpor zkusit něco neznámého. 

Důležitý je i výběr potravin - zejména zpočátku je vhodné vsadit na 
jistotu a zařadit jablko, pomeranč, rozinky a další potraviny, o kterých víme, 

dětem budou chutnat a neodradí je od další hry. 
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Mám tu zkušenost, že se během druhého kola zapojí všichni. Pokud se 
tak ale nestane, nesmí mít nikdo pocit prohry. J e dobré dětem říct, že hru 
jistě budeme opakovat a třeba si to pak rozmyslí a zkusí to s ostatními. 

Děti by se na tuto činnost daly připravit tím, že bychom do 
předcházejících činností zařadili četbu úryvků z knihy Robinson Crusoe. 

Pedagogická reflexe: 

Tuto hru se svými klienty vyzkoušelo 26 vychovatelů. Při hodnocení 
neměli připomínky k organizaci, pouze ocenili vliv v současnosti vysílaného 
seriálu L.O.S.T. - Ztraceni na starší děti, který tento seriál sledují (to bylo 
v době, kdy byl seriál vysílán od 20.hod). 

Jedna vychovatelka uvedla, že dětem zavázala oči šátkem a sousta 
různých potravin vkládala dětem do úst, což nemělo dobrou odezvu. Když 
ale dala dětem jídlo do ruky, aby si jej děti mohly osahat a očichat, nebyly 
další problémy. 

Vychovatel ze zařízení 03 (diagnostický ústav) upozornil na 
demotivující vliv negativisticky laděných členů na zbytek skupiny. Několik 
chlapců prý hru natolik razantně odmítali, až znemožnili její realizaci zcela. 
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Zeleny koberec 

Počet dětí: alespoň 4 

Věk dětí: 4-12 let 

Časová dotace: 15 min. + každý den zalévání po dobu cca 10 dní 

Výchovný dl: budování pozitivního vztahu k přírodě, posilování 
zodpovědnosti 

Pomůcky: 

• mělká miska pro každého nejlépe s čtvercovým nebo obdélníkovým 
půdorysem (např. od nanukového dortu) 

• 7 - 10 cm dlouhé proužky zeleného papíru (různé odstíny i různé šířky 
nejsou na závadu) 

• lepidlo (Herkules) 

• vata 

• semínka řeřichy (cca 1 balení pro 3 děti) 

• konvička na zalévání s kropítkem, popř. rosítko 

Postup: 

1. Seznámíme děti s plánem, který bude 
realizován v průběhu přibližně 10 dnů. 
Nejprve si připravíme misky. Pak si každý ve 
své misce ze semínek vypěstuje řeřichu, 
která ve finále poslouží k ozdobení pokrmu 
(popř. jako jeho součást). 

2. Jednotlivé proužky papíru nejdříve 
natočíme na tužku (nebo fix, štětec) a 
pořádně utáhneme. Po rozvinutí vzniknou 
malé spirálky (obr. 2). 
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3. Jednotlivé spirálky pak za jeden okraj přilepíme ke dvěma protilehlým 
stěnám misky tak, aby horní část byla volná (viz obr. 3). U misek 
obdélníkového tvaru je potřeba předem určit, zda polepit delší či kratší 
stěny. 

4. Každý svou misku vyloží vatou a zalije vodou cca do 0,5 cm výšky misky. 

5. Na takto připravenou plochu rovnoměrně nasype semínka řeřichy v 
hustotě jako na obrázku 4. mr^. . 

obr. 4 
r"P9„ 

V ' 

6. Misky umístíme na dobře osvětlené 
místo (nejlépe parapet), 
nepolepenými stěnami misek k sobě 
do řady tak, aby vznikl pás. 

7. Každý den je pak třeba semínka 
zalévat. Jsou dvě varianty: a, si každý bude zalévat svou misku nebo se b, 
určí služba pro každý jednotlivý den a ta se postará o celý koberec. 
Proudem vody z konve by se semínka vyplavila k okrajům. Aby zůstala na 
svém místě, je potřeba zalévat konvičkou s jemným kropítkem nebo 
rozprašovačem. 

8. Během pár dnů se začne „kobereček" zelenat a za cca 10 dní je možno 
řeřichu sklízet (nejlépe pomocí nůžek) a přidat do pomazánky, nebo jí 
ozdobit obložené pečivo či teplý pokrm. 

Obměna: 

Okraje misek lze olemovat také „plotem", který je vystřižený pomocí 

šablony obkreslené na poskládaný papír (obr. 4). Vznikne tak pěkná 

„zahrádka". 
Pro děti byla zábavnější příprava 
housenky, kterou jsme vytvořili 
z plata od vajec a zbytků 
barevných papírů. Řeřichu jsme 
vyseli do vaječných skořápek 
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vyložených vatou. Děti tak měly veselou dekoraci na stůl (obr. 5). 

Vlastní komentář: 

Při této činnosti se u dětí mimo jiné rozvíjí i trpělivost. Přestože je řeřicha 
připravená již po 10 dnech, dětem se zdá čekání nekonečné. 

Výhodou je, že se spotřebují i malé zbytky papíru a jako misky lze využít 
odpadový materiál. Náklady na pořízení semínek jsou také nízké. 

Pokud uzná vychovatel za vhodné, lze jednotlivé misky označit jmény 
jejich tvůrců (popř. se předem vyrobí ozdobné jmenovky), jinak je ale lepší 
nechat koberec společný pro všechny, protože všichni společně pak budou 
řeřichu sklízet a konzumovat. 

Pedagogická reflexe: 

Tuto činnost vyzkoušelo 7 vychovatelů, 18 dalších ale uvedlo, že 
s pěstováním řeřichy mají zkušenosti. 

Časté výhrady měli vychovatelé k časové dotaci, která se jim zdála 
příliš krátká. S úklidem pracoviště ji doporučovali upravit na 30 - 50 minut. 

Jedna vychovatelka do reflexe napsala, že dokud dětem vydrží 
nadšení, zůstane jeden parapet vyhrazený pro pěstování řeřichy a 
v budoucnu přibudou i květníky s dalšími bylinkami. 

-57 -



2.3.1.2 Seznam doporučených zdrojů 

Dytrtová, R., Vodáková, J.: Praktické činnosti I. Praha : PedF UK, Praha, 1999. 
ISBN 80-86039-89-7 

Ekologické vzdělávání a výchova pro učitele mateřských škol a prvního 
stupně základních škol. Praha : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 
80-7078-510-1 

Fraňková, S.: Výživo, tělesné a duševní zdraví školních dětí a dospívající 
mládeže. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2000. ISBN 80-86307-04-2 

Hrubý, S.: Omyly a fámy v dietním stravování. 

Kolaříková, J.: Výživa a stravování. Drobulav : Orlík, 1995. 

Kunová, V: Zdravá výživa. Praha : Grada, 2004. 80-247-0736-5 

Pamplona Roger, J.D., Uhrin R.: S chutí za zdravím. Praha : Advent - Orion, 

2001. ISBN 80-7172-397-5 

Žďárská, I.: Vaření pro 2. stupeň speciálních škol. Praha : Septima, 1993. ISBN 

80-85801-12-4 

www.abecedazdravi.cz 

www.jidelny.cz 

Www.spolvyziva.cz 

Www.stob.cz 

Www. vyzi vadeti .cz 

Www.zdrava5.cz 

-58 -

http://www.abecedazdravi.cz
http://www.jidelny.cz
http://Www.spolvyziva.cz
http://Www.stob.cz
http://Www.zdrava5.cz


2.3.2 Návrhy praktických činností pro okruh příprava pokrmů 
V jídelnách školských zařízení dostávají žáci svou porci již uvařenou a 

naservírovanou na talíř. Vzhledem k tomu, že se děti umístěné do školských 
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy tímto způsobem stravují 
celodenně, je nezbytné do praktických činností zařadit také přípravu 
pokrmů. 

Velká výhoda při přípravě pokrmů dětmi je v tom, že jsou mnohem 
více ochotny pokrm zkonzumovat, když se na jeho přípravě samy podílely. 

V mladším školním věku je vhodné volit pokrmy studené kuchyně, 
popř. jednoduché teplé pokrmy. Při jejich přípravě je třeba respektovat 
zejména tyto zásady: 

• dodržovat hygienická pravidla (mytí rukou, čisté pracoviště, 
hygienické zacházení s různými druhy potravin) 

• dbát na hospodárnost při přípravě pokrmů (minimální ztráty při 

očišťování, využívat neznehodnocených zbytků, úsporně používat 

kuchyňské náčiní) 

• logicky načasovat jednotlivé úkony 

• dbát na pestrost stravy 

• vhodně uchovávat pokrmy 

Pro práci dětí se hodí zejména tyto praktické činnosti: 

• příprava pomazánek na tvarohovo jogurtovém základě 

• příprava ovocných a zeleninových salátů 

• vaření jednoduchých polévek 

• vaření z málo známých surovin (cizrna, pohanka, exotické ovoce, 

sójové výrobky) 

• zapékání toastů 
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příprava jednoduchého pohoštění (jednohubek, chlebíčků) 

pečení a zdobení drobného (zvykoslovného) pečiva 

příprava jednoduchého menu ke konkrétní příležitosti (silvestrovský 
večírek, piknik na vycházce v přírodě) 

příprava teplých i studených nápojů (mléčných či jogurtových koktejlů, 
ovocných koktejlů, bylinkových čajů, apod.) 

příprava ozdob na hotové pokrmy (z ovoce, zeleniny, bylinek,aj.) 

finální úprava hotových pokrmů na talíře (tácy, podnosy) 
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2.3.2.1 Praktické činnosti ověřené v praxi 

Lívance z kefíru 

- pro 6 osob hlavní jídlo (moučník pro 10) 

Suroviny: 

• 1+ % hrnku hladké mouky 
• % hrnku celozrnné mouky 
• 2 hrnky kefíru nebo kysaného mléka 
• 2 vejce 
• Va balíčku prášku do pečiva 
• 1 lžíce moučkového cukru 
• špetka soli 
• tuk na smažení 

Na zdobení: 

švestková povidla 

mletá skořice 

bílý jogurt (osvědčila se značka Activia) 

Pomůcky: 

* mísa * hrnek na odměřování * síto * lžíce * elektrický šlehač nebo metla * 
lívanečník nebo pánev (nejlépe s teflonovou vrstvou) * obracečka * miska * 
lžičky * příborové nože * talíře 

Postup: 

1. Do velké mísy nalijeme kefír a rozšleháme ho s vejci, moučkovým 

cukrem a špetkou soli. 

2. Dále do mísy prosejeme odměřenou mouku (oba druhy) smíchanou s 

práškem do pečiva. 

3. Rychle zpracujeme těsto. 

4. Do lívanečníku dáme rozehřát tuk a postupně na něm po obou 
stranách smažíme lívance (cca 2 polévkové lžíce těsta na 1 lívanec). 
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5. Povidla podle potřeby zředíme 
trochou vody a dochutíme 
mletou skořicí. 

6. Usmažené a mírně vychladlé 
lívance potíráme povidly a 
zdobíme bílým jogurtem. 

7. Ihned konzumujeme. 

Varianty: 

Pokud použijeme jahodový kefír a lívanečky ozdobíme místo povidly 
jahodovým jogurtem, pak stačí jen malá hrstka čerstvých jahod na 
dozdobení a na světě je báječný recept s vůní léta. 

Vlastní komentář: 

Lívance jsou pro děti velmi atraktivním pokrmem. Je to vhodný 
„startovní" recept na cestě za zdravějším vařením. 

Při přípravě lívanců je třeba přizpůsobit nároky na děti jejich věku a 
schopnostem. Se staršími dětmi (10 let) je míra zapojení vychovatele 
minimální. Činností, u které vychovatel rozhodně nesmí chybět, je smažení. 
Při něm je třeba neustále dohlížet. Ideální je spolupráce rodinné 
heterogenního věkového složení. Tak si „sourozenci" rozdělí úkoly podle věku 
o vychovatel nemusí asistovat ani u prací íPsporákem. 

Pedagogická reflexe: 

Tento recept s dětmi vyzkoušelo 11 vychovatelek, dalších 6 má 
zkušenost s podobnými recepty (moučníky z celozrnného pečiva, mrkvový 
dort, apod.) 
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Některé vychovatelky uvedly, že byly spokojené nejen děti a že podle 
tohoto receptu vařily s úspěchem i svým rodinám. 

Podle očekávání se do této činnosti nepustil žádný z mužů. 
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Polévka pro horolezce 

- pro 6 osob 

- příprava: 20 min., vaření: 20 min. 

Suroviny: 

• 1 lžíce másla 
• 1 cibule 
• 4 lžíce ovesných vloček 
• 1 kostka droždí (42 g) 
• 1,5 I vody (nebo zeleninového vývaru) 
• 2 mrkve, kus celeru a petržele 
• podle možností: pár drobných růžiček kapusty, brokolice a květáku, 

hrst čerstvého nebo mraženého hrášku, kousek kedlubnu, ředkvičky, 
kousek cukety, aj. 

• 1 rajské jablíčko 
• sůl 
• čerstvé nebo mražené či sušené zelené bylinky (petržel, celerová nať, 

libeček) 

Pomůckv: 

* hrnec * vařečka * prkénka * nože * škrabka * 

Postup: 

1. V hrnci rozehřejeme máslo, do něj rozdrobíme droždí a necháme 

rozpustit. 

2. Přidáme ovesné vločky a za stálého míchání přisypeme nadrobno 
nakrájenou cibuli a chvíli restujeme. 

3. Zalijeme vodou nebo vývarem přivedeme kvaru a poté zmírníme 

plamen. 

4. Mezitím si očistíme a nakrájíme zeleninu. 

5. Jako první přidáme do vroucího vývaru kořenovou zeleninu. 
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6. Po cca 5 minutách přidáme ostatní zeleninu, pouze rajské jablko a 
cuketu přidáme až po dalších 5 minutách mírného varu. 

7. Po 3 minutách odstavíme z plamene, přidáme zelené bylinky a podle 
chuti osolíme. 

Vlastní komentář: 

Při přípravě je dobré zřídit jednotlivá stanoviště, u nichž budou děti 
připravovat zeleninu do polévky. Každý tak bude mít své zaměstnání a tím i 
svou zásluhu na zdaru společné práce. J e třeba dohlédnout na to, aby děti 
krájely zeleninu na přibližně stejné kousky. 

Důležité je dohlížet na vaření na sporáku a také při krájení. Krájení 
tvrdších surovin (kořenová zelenina, kedluben) necháme starším nebo 
zdatnějším dětem. 

Tato vydatná polévka se hodí jako svačina po dlouhé túře, po 
vycházce v zimním počasí nebo pro rekonvalescenty. Krásně voní od 
okamžiku, kdy do rozehřátého droždí vmícháme cibuli, takže není třeba se 
obávat, že děti nebudou chtít pokrm, ve kterém je droždí. Po dokončení je 
efektní i z vizuálního hlediska. Překvapilo mě, že mi „nedali košem" ani kluci, 
přestože je v ní spousta zeleniny, ke které měli při přípravě spoustu 
komentářů. 

Když jsme tuto polévku připravovala s dětmi v dětském diagnostickém 
ústavu, u kterých jsem si nebyla jistá jejich zkušenostmi, rozhodla jsem se pro 
změnu pracovního postupu. Kořenovou zeleninu, kedluben a květák jsme 
svařili vcelku zvlášf v mírně osolené vodě a po slití a zchladnutí se zelenina 
dala krájet i příborovým nožem. Vývar jsme pak dále využili při přípravě 
Polévky. Podle mého očekávání (podloženého vlastní zkušeností z dětství) si 
děti pochvalovaly vůni pokrmu již ve chvíli, kdy kuchyňkou zavonělo droždí a 
cibulka. Polévky i po několikerém přidávání dost zbylo, tak se děti rozhodly 
Pohostit ještě druhou skupinu. V té chvíli se nejvíce projevila síla motivace -
děti ze skupiny, které polévku připravovaly si ji moc pochvalovaly a byly na 
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sebe náležitě hrdé, skupina „hostů" ji sice snědla, ale jejich reakce byly 
vesměs vlažné. To mě kvůli skupině kuchařů mrzelo, protože touha po uznání 
na nich byla patrná. 

Do této polévky je možné přidat zeleninu podle sezónní dostupnosti, 
nelze však vynechat kořenovou zeleninu a na závěr rajské jablko, které 
zásadně ovlivňuje charakter chuti. 

Pedagogická reflexe 

Přípravě této polévky se věnovaly tytéž vychovatelky, jež s dětmi 
připravovaly i kefírové lívance. 

Z hlediska náročnosti ji hodnotily jako vhodnou pro děti mladšího 
školního věku zejména pro širší spektrum různě náročných dílčích úkolů, které 
lze mezi děti podle jejich schopností rozdělit. 

Většinou shodně uváděly, že využily varianty, kdy zeleninu předvařily, 
aby se do krájení mohli zapojit i ti nejmenší. 
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2.3.3 Návrhy praktických činností pro okruh stolování 
Pro člověka nerií jídlo pouze zdrojem živin. J e to významný 

společenský rituál s pravidly přizpůsobenými konkrétním situacím (rodinná 
večeře, oběd s obchodním partnerem, romantická schůzka ve dvou, 
apod.). 

Pro děti vyrůstající v ústavním prostředí je potřeba vytvářet různé 
modelové situace a pokud to finanční podmínky dovolí, pak je dobré 
pořádat různé typy reálných akcí (piknik, návštěva restaurace, cukrárny). 

Tyto děti bývají poznamenány „skleníkovým efektem" - jsou zvyklé na 
společné stravování v ústavní a školní kuchyni s vychovatelem (učitelem) za 
zády. J e potřeba takové děti připravit na situace, kdy se stanou účastníky 
stolování ve společnosti. 

Vhodné praktické činnosti jsou: 

• nácvik chování při různých příležitostech 

• prostírání stolu k různým příležitostem 

• výroba prostírání 

• výroba keramického nádobí k různým příležitostem 

• používání různých druhů příborů a sklenic 

• výroba svícnů, kroužků na ubrousky, jmenovek na stůl, váz 

• výroba svíček 

• výroba květinové výzdoby z živých i sušených květů 

• sestavování vhodného menu k různým příležitostem 

Materiály a techniky vhodné pro praktické činnosti: 

• ubrousková technika 

• pečení dekorativních výrobků z vizovického nebo perníkového 

těsta 
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různé techniky batikování 

aranžování květin 

práce s keramikou 

malování na sklo/porcelán 

vyšívání, drhání 

práce s papírem, kovovou folií 

tvorba gelových a voskových svíček 
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2.3.3.1 Praktické činnosti ověřené v praxi 

Batikované prostírání 

Počet dětí: alespoň 2 

Věk dětí: 8- 12 let 
Časová dotace: 40 min. barvení, 60 -180 min. sušení, 20 min. práce se 

Savém 

Výchovny cíl: rozvoj estetického cítění a kreativity 

Pomůcky: 

• plátěné prostírání 
barvy na bavlnu 
sůl 
ocet, aviváž 
provázek 
nůžky 
Savo Perex 
papírové utěrky 
plastová lahvička 
kovový hrot o průměru 0,4 mm nebo vatové tyčinky 
fén 
pracovní oděv 

^stur 

1. Prostírání namočíme do vody a vyždímáme. 

2. Mokré naskládáme podélně jako harmoniku. 

3. Uprostřed svážeme provázkem. Kraje necháme volné. Ponoříme do 
barvící lázně a obarvíme běžným způsobem dle návodu na obalu barvy 
cca 30 minut. 
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4. Po nabarvení rozvážeme provázek a řádně vymácháme. Pro ustálení si 
připravíme lázeň s octem a trochou aviváže. Necháme 15 minut ustálit. 
Vyždímáme a necháme uschnout. 

5. Suché prostírání vyžehlíme a můžeme dekorovat. 

6. Plastovou lahvičku naplníme Savém Perex a připevníme na ni kovový 
hrot. (Pro snížení nákladů lze lahvičku s hrotem nahradit vatovými 
tyčinkami namáčenými do misky se Savém.) Na obarvené okraje 
prostírání libovolně volnou rukou kreslíme zvolený motiv. V druhé ruce 
máme papírovou utěrku, když se na hrotu dělají velké kapky Sava, 
otíráme jej během kreslení. Po skončení zasušíme kresbu teplým proudem 
vzduchu z fénu. 

Vlastní komentář: 

Při práci se Savém je třeba dbát zvýšených bezpečnostních opatření -
děti nelze ponechat bez dozoru. Dále je třeba chránit pracovní plochu a 
oděvy před potřísněním. 

Pořizovací náklady lze minimalizovat obšitím nastříhaných kusů 
vyřazených prostěradel a jednobarevných povlečení. 

Motiv přizpůsobujeme roční době a příležitosti, ke které se chystáme 

prostírání pořídit. 

Pedagogická reflexe: 

Tuto techniku s dětmi vyzkoušelo celkem 13 vychovatelů a do reflexe 

přispěli cennými poznatky. 

Jedna paní vychovatelka si postěžovala, že vatové tyčinky se rychle 
ničí a pak výrobky znehodnocují. Výsledek prý neodpovídal vynaložené 
snaze. 

Další vychovatelka přišla se zlepšovacím návrhem - místo vatových 
tyčinek používají staré vypsané fixy. Ty se prý brzy zničí, ale alespoň vykonají 
užitečnou funkci. 
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Jiná vychovatelka navrhla rozdělit činnost do dvou etap. Barvení a 
práce se Savém. 

V zařízení 07 (dětský domov) si tímto způsobem vytvořili ubrusy do celé 
jídelna a chystají se vytvořit i závěsy do sady. 
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Modelové situace 

Počet dětí: minimálně 4, ideálně 10 

Věk dětí: 6-12 let 

Časová dotace: podle počtu sehraných scének 40 - 70 min. 

Výchovný cíl: upevnění základů společenského chování a správného 

stolování 

Pomůcky: 

• vytvořené archy z praktických činností Aranžování tabule 

• rekvizity (svícny, ubrousky, umělé potraviny, vázy, jídelní lístky, apod.) 

• lístky se zadáním 

Postup: 

1. Seznámíme děti s plánem a zopakujeme si hlavní zásady společenského 
chování při stolování. 

2. Děti rozdělíme do skupin (pokud je dětí málo, mohou sehrát v jedné 
skupině postupně i více scének)a zástupce každé skupiny si vylosuje 
zadání. 

3. Skupinky nacvičí scénku podle vylosovaného tématu a základního 
scénáře tak, aby se všichni zapojili. Na přípravu postačí 10 minut. 

4. Děti pak postupně scénky přehrají ostatním a po každém představení 
necháme prostor pro případné námitky (nejdříve dětí samotných, až 
poté vstupuje do debaty vychovatel). 

Příklady zadání 

Sobotní společná snídaně /skupina 3-5 dětí/ 

- role: maminka, tatínek, dcera/+ syn (lze libovolně upravit) 
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- zadání: Předveďte, jak by mohla vypadat společná rodinná snídaně. 
Všichni jsou vyspaní, nikam nepospíchají, mají před sebou výlet do ZOO, na 
který se už dlouho těší. 

V restauraci /skupina 4-5 dětí/ 

- role: maminka, tatínek, dcera/+syn, číšník 

- zadání: Pokuste se předvést, jak by měla vypadat návštěva restaurace od 
příchodu, usazení se ke stolu, objednání jídla, konzumace a placení až po 
odchod. 

V cukrárně /skupina 4-6 dětí/ 

- role: parta dětí, prodavačka 

- zadání: Předveďte, jak by to mělo vypadat, kdybyste si v sobotu 
s kamarády vyšli do cukrárny. Nezapomeňte, že návštěva začíná příchodem 
a objednávkou a končí až když se za vámi zavřou dveře cukrárny. 

Vlastní komentář: 

J e dobré dětem do přípravy nevstupovat, na případné komentáře je 

vyčleněn prostor po představení. 

Každou skupinku je třeba pochválit a vyzdvihnout pozitiva. Na 
nedostatky upozorňujme s citem, abychom děti neodradili od dalších 
výstupů. 

Pro diskuzi je vhodné zaměřit se na splnění zadání, na míře reálnosti 

hrané situace a dodržení společenských konvencí (pozdravy, mytí rukou, 

úroveň stolování, apod.). 
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Pedagogická reflexe: 

Tyto činnosti podle 21 vychovatelů, kteří je vyzkoušeli v praxi, děti moc 
bavily. Ostatní vychovatelé neměli žádné výhrady, pouze upozorňovali na 
to, že starší děti se takových her nebudou chtít účastnit. 

Do některých rolí byly kvůli nízkému počtu dětí obsazeny také 
panenky. 

Jedna paní vychovatelka uvedla, že vytvořila dvě skupiny dětí. První 
hrála scénku tak, aby úmyslně dělala co nejvíc chyb a druhá se snažila, aby 
se chyb ve společenském chování vyvarovala. Takový způsoby byl prý pro 
děti velice zábavný. 
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Aranžování tabule 

Počet dětí: alespoň 4 

Věk dětí: 4- 10 let 

Časová dotace: 40 minut práce + diskuse 

Výchovný cíl: seznámení se slavnostními příležitostmi, rozvoj estetického 
cítění, rozvoj kooperace (pokud se pracuje ve skupinách) 

Pomůcky: 

• archy balícího papíru 

• izolepa 

• pastelky, fixy, křídy apod. 

Postup: 
1. Na stoly připevníme izolepou archy balicího papíru. 
2. Rozdělíme děti do pracovních skupin (mohou být i jednotlivci) a zástupci 

vylosují téma. 
3. Podle určené příležitosti pak žáci „připravují tabuli a servírují pokrm". To 

vše pomocí výtvarných potřeb. V rámci skupiny se ještě mohou rozdělit -
někteří připraví výzdobu a někteří nakreslí na talíře z kartonu pokrmy. 

4. Svou tabuli pak skupina prezentuje ostatním a seznámí je s menu. 

5. Diskuse - skupiny si navzájem zhodnotí výtvory a doplní své nápady. 

Témata: 

Oslava lO.narozenin 
Velikonoční pondělí 
Mezinárodní den dětí 
Oslava konce školního roku 
Haloweenský večírek 
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Mikulášská besídka 
Štědrovečerní tabule 
Silvestrovský večírek 
Svatební tabule 

Vlastní komentář: 

Malování je pro děti zábavné, a takto navíc poslouží jako názorná 
pomůcka pro následující diskusi. V diskusi by se měla promítnout témata 
tolerance různého vkusu při výzdobě, krajové zvyklosti a individuální chutě 
při přípravě menu, ale i vhodnost navržených menu z hlediska správné výživy 
(samozřejmě jde vždy o oslavy, při kterých lze i „hřešit") a kompletnost tabule 
(příbory a jejich umístění, sklenice, dekorace apod.). Archy s návrhy pak 
mohou posloužit poslouží při činnosti nazvané Modelové situace. 

Pedagogická reflexe 

Tuto činnost vyzkoušelo s dětmi 9 vychovatelů. K reflexi nepřidali žádné 
připomínky. 
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2.4 Zhodnocení praktické části I 
Vzhledem k vlastním zkušenostem i získaným pedagogickým reflexím 

mohu říci, že ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
je dostatek prostoru pro zařazování činností, které by vedly k osvojování a 
upevňování zdravých stravovacích návyků dětí mladšího školního věku. 

Myslím, že výběr činností, které jsem se rozhodla vyzkoušet s dětmi 
osobně, byl zdařilý. Soudím tak nejen podle ohlasů zúčastněných dětí, ale i 
z pedagogických reflexí ostatních vychovatelů. 

Na trhu je dostatek informačních zdrojů, kterých lze pro tyto činnosti 
využít, v seznamech je uveden pouze inspirativní vzorek ze široké nabídky. 
Největší výběr byl mezi publikacemi týkajícími se okruhu stolování. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST II 

3.1 Cíle praktické části 
Cílem druhé praktické části bylo zjistit vztah vychovatelů 

zaměstnaných ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy ke správným stravovacím návykům a jejich postoj k zařazení 
praktických činností do svých příprav. 

3.2 Metodika práce a charakteristika respondentů 
Sestavila jsem dotazník, který jsem spolu s průvodním dopisem a 

přípravami na vybrané praktické činnosti předala vychovatelům v dětských 
diagnostických ústavech, dětských domovech a dětských domovech se 
školou. 

Dotazník obsahoval celkem 13 položek, polootevřených a 
uzavřených, zvolila jsem i položky škálové. 

Dotazník byl rozdělen do tří částí: 

• část A se týkala osoby vychovatele, 

• otázky v části B se týkaly charakteristiky školského zařízení, 

• část C zjišťovala názory vychovatelů na ovlivňování 
stravovacích návyků dětí mladšího školního věku. 

Výzkumu se zúčastnilo 42 vychovatelů ze stejných zařízení, která jsou 
uvedena v kapitole Praktická část I. Na následujících stranách je vložen 
dotazník v podobě, ve které byl distribuován. 
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Dotazník 

Na otázky prosím odpovídejte pravdivě, většinou postačí zaškrtnout 
odpovídající volbu. 

A, Osobní údaje 

1. Pohlaví • muž • žena 

Věk • 20-30 • 31 -40 Q41-50 Q51-Ó0 • 60 a více 

3. Délka pedagogické praxe 
• méně než 5 let • 5 - 10 let • 11 - 20 let • více než 20 let 

4. Zajímáte se Vy sám/sama o problematiku správných stravovacích 
návyků? 
• ano • jen okrajově • ne 

5. Stravujete se v zařízení? • vždy, když jsem v práci 
• jen občas 
• nikdy 

B. Zařízení 

6. Typ zařízení, ve kterém pracujete: 
• dětský domov 
• dětský domov se školou 
• diagnostický ústav 

7. J e v zařízení k dispozici cvičná kuchyňka? • ano • ne 

8. Patří k zařízení pozemek (využitelný k pěstitelským účelům)? • ano • ne 

9. Mají klienti v zařízení možnost zasahovat do skladby svého jídelníčku (např. 
výběr z více pokrmů, návrhy na zařazení pokrmů do jídelníčku,..) ? 
• ano • ne 
Pokud ano, jak: 
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C, Názory na působení v oblastí správných stravovacích návvků 

10. Máte pocit, že má působení v oblasti správných stravovacích návyků 
smysl? • ano • ne 

11. Věnujete se při své pedagogické práci problematice správných 
stravovacích návyků? • ano • ne 
Pokud ano, uveďte jak: 

12. Využil/a byste při své další práci navrhované praktické činnosti? 
• všechny • většinu • pouze některé • žádné 

13. Pokud byste tyto činnosti využil/a, byly by to činnosti z oblasti (možno 
zaškrtnout i více): 
• zásady správné výživy 
• příprava pokrmů 
• stolování 

Pokud máte nějaké dotazy, nápady nebo připomínky, využijte zbylý prostor 
na této stránce. 

Děkuji Vám za čas a ochotu 
Radka Papai 
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3.3 Interpretace výs ledků dotazníkového šetření 
Část A 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 42 vychovatelů, z toho 9 mužů a 31 žen. 

Věkové složení respondentů a délku jejich pedagogické praxe 
znázorňují grafy č. 1 a 2. 

Graf č. 1 Věkové složení 
respondentů 

• 20 - 30 let 

• 31 -40 let 

• 41-50 let 

• 51-60 let 

B nad 60 let 
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Graf č. 2 Délka pedagogické 
präge respondentů 

3 ' 7 %5; 12% • méně než 5 let 
• 5- 10 let 
• 11 - 20 let 
• více než 20 let 

21; 50% 
13; 31% 

Na otázku: „Zajímáte se Vy sám/sama o problematiku správných 
stravovacích návyků?", odpovědělo 26 respondentů ano, 5 respondentů 

ne a 11 respondentů uvedlo, že se o problematiku zajímají jen okrajově. 

U otázky: „Stravujete se v zařízení?", volilo 36 respondentů odpověď 
„vždy, když jsem v práci", 6 respondentů se v práci stravuje jen občas a 
pouze 2 respondenti se v práci nestravuje vůbec 

Ke spolupráci svolilo 13 školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy, z toho 2 dětské diagnostické ústavy, 8 dětských domovů a 2 
dětské domovy se školou. 

Ve všech zařízeních je k dispozici kuchyňka, ve které se děti mohou 
věnovat přípravě pokrmů. 

Pozemek určený nebo využitelný k pěstitelským účelům mají také 

všechna oslovená zařízení. 

Část B 

-85 -



Odpovědi na otázku, zda: „Mají klienti v zařízení možnost zasahovat do 
skladby svého jídelníčku?", se výrazně lišily. Děti z dětských domovů, které se 
stravují v civilních školách mají k obědu výběr ze dvou až tří pokrmů. V 8 
zařízeních uvádějí vychovatelé, že jsou vyhrazené dny, kdy si děti navrhují 
jídelníček a realizují jej samy. V jednom diagnostickém ústavu a jednom 
dětském domově se školou probíhají soutěže mezi skupinami a vítězná 
skupina si vybírá pokrm na nedělní oběd. Ve dvou diagnostických ústavech 
a jednom dětském domově se školou děti možnost ovlivnění svého jídelníčku 
nemají. 

Část C 

Odpověd na otázku: „Máte pocit, že má působení v oblasti správných 
stravovacích návyků smysl?", byla jednomyslná. Všichni respondenti zaškrtli 
možnost ano. 

Na otázku: „Věnujete se při své pedagogické práci problematice 
správných stravovacích návyků?", uvedlo 37 respondentů odpověd ano, 5 
respondentů odpovědělo ne. V rozvedených odpovědích převládaly tyto 
způsoby ovlivňování stravovacích návyků: 

Tab. 2 Nejčastěji uváděné činnosti související s ovlivňování stravovacích 
návyků 

Uvedená činnost 
Zastoupeno 

v odpovědích: 

výzdoba jídelny 32 

výroba předmětů spojených se stolováním 22 

společné vaření s dětmi 19 
1 

osobní příklad 13 
s — 

společné nákupy 5 

Na otázku: „Využil/a byste při své další práci navrhované praktické 
činnosti?", volil pouze jeden respondent možnost všechny. Většinu činností 

-86 -



by využilo 25 respondentů, pouze některé pak 16 respondentů. Odpověď 
žádné nezvolil nikdo. 

Respondenti by z vybraných okruhů čerpali následovně: 

• zásady správné výživy - 31 

• příprava pokrmů - 19 

• stolování - 28 

V prostoru pro připomínky se někteří z vychovatelů působících 
v dětských diagnostických ústavech ohrazovali nedostatkem času na 
využívání těchto činností vzhledem ke krátké době pobytu klientů v jejich 
zařízení. 

/V 
Jedna vychovatelka se domnívá, že výchova ke správným 

stravovacím návykům by měla plně zajistit škola. 
Dva zástupci mužských řad poukazovali na to, že se sice o výživu a 

stravovací návyky příliš nezajímají, ale vedou děti k pravidelnému pohybu. 
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Závěr 
Tato diplomová práce se zabývala možnostmi výchovy ke správným 

stravovacím návykům u dětí mladšího školního věku, které jsou umístěny ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Cílem první kapitoly této práce bylo seznámit čtenáře s teoretickými 
východisky, jež souvisejí s výchovou ke správným stravovacím návykům. 

ryl 
Jednotlivé podkapitoly se věnovaly vybraným pojmů, charakteristice cílové 
skupiny, osobnosti pedagoga, teoretickým poznatkům z oblasti výživy a 
metodám, které jsou vhodné pro výchovu ke správným stravovacím 
návykům. 

Druhá kapitola obsahuje návrhy praktických činností, včetně několika 
příprav z jednotlivých okruhů (zásady zdravé výživy, příprava pokrmů, 
stolování), doplněných o sebereflexi a pedagogickou reflexi výchovných 
pracovníků z vybraných typů zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
Jejím cílem byl i průzkum knižního trhu a nabídka publikací vhodných pro 
inspiraci při pracovních činnostech vychovatelů ve vybraných typech 
zařízení. 

Ve třetí kapitole bylo zpracováno dotazníkové šetření, které proběhlo 
na stejných zařízeních jako posouzení navrhovaných praktických činností 
k jednotlivým okruhům. 

Návrhy činností se setkaly s přívětivou reakcí nejen dětí, ale i 
vychovatelů a tak doufám, že tohoto podnětu vychovatelé využijí a budou 
se s dětmi při pedagogické činnosti této problematice věnovat. 
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