
Jídlo- VÝSTUPY ŽÁKŮ 

 

Komentář učitele:  

Lucka vypsala do tabulky potraviny z Hugovi snídaně, předvídala zemi původu. Skutečná 
místa, která našla pak v nutrikalkulačce pak napsala vedle tabulce. Zjistila, že u všech potravin 
špatně předvídala zemi původu. Líbí se mi, jak porovnala řízek a nákyp z hlediska dovozu 
potravin, navázala tedy na úvodní část. Pro analýzu v nutrikalkulačce si vybrala vepřový řízek. 

 

 



 

Komentář učitele:  

Kristýna vypsala do tabulky potraviny z Hugovi snídaně, předvídala zemi původu. Skutečná 
místa, která našla pak v nutrikalkulačce pak napsala vedle tabulce. Zjistila, že se trefila u jedné 
potraviny (chléb) v zemi původu. Rozdělila jídlo v nabídce na sladké a slané, zmínila různost 
surovin.  Pro analýzu v nutrikalkulačce si vybrala rýžový nákyp. 

 

Úkol 4: Při porovnání jídel řízek a nákyp žáci zjistili, že rýžový nákyp má mnohem větší 
hodnotu v nutristopě než řízek s bramborem. Stejně tak je větší energetická hodnota nákyyu. 
Rýžový nákyp má velký dopad na úbytek vody a změnu klimatu. Vepřový řízek má vliv na 
změnu klimatu. 



 

 

 

Úkol 5: Navržená jídla tak, aby měla nízkou nutristopu a dobrou energetickou hodnotu. 

 



 

Úkol 6: Zamyšlení nad jídelníčkem 

 

 

 

 



Komentář učitele: 

Žáci většinou zmiňovali, jak lze ovlivnit kvalitu jídelníčku a na co by měli myslet při stavbě 
jídelníčku. Méně často se zmiňovali o dopadu jídla na životní prostředí. Dělali toto zamyšlení 
úplně poprvé a myslím, že tato dovednost vyžaduje nácvik v oblastech, jako jsou předvídání, 
kreativita a větší informovanost o tématu. Na výstupech žáků vidíme, že je třeba tuto oblast 
trénovat, aby zkusili být konkrétnější a tvořivější. 

Na některá tvrzení žáků je vhodné navázat, vypsat například pár nápadů na vegetariánství, 
dovoz potravin, téma obalů. Lze pracovat i s tvrzeními: 

„Neměli bychom jíst maso každý den……ale jídelníček bychom měli stavět na bílkovinách“ 
(co nahradí maso). 

„Převažovat by měly české potraviny.“ Učitel by mohl navázat otázkou: Proč? Jsou kvalitnější, 
nedováží se? Jak se to dá ověřit? 

 


