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 Představení průvodce
 Milí čtenáři,  tento průvodce vznikl na základě dobrých zkušenosti s pilotním projektem „Život chleba”,

 který probíhal ve školním roce 2018/2019 v rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání

 na Kutnohorsku (dále MAP Kutnohorsko). Projekt byl ve školním roce 2020/2021 rozšířen na více škol

 a na rozdíl od pilotního ročníku,  kde náplň projektu měly na starost třídní učitelky,  vedly navazující

 projekt vybrané lektorky. Protože byl tento rok víceméně rokem distanční výuky,  strávily lektorky většinu

 času tvorbou metodických materiálů pro samostatnou práci učitele a podporou škol na dálku. Tvorba

 a realizace komunitního projektu v době,  kdy nebylo možné se naživo setkávat se, na začátku jevila

 jako protimluv a distanční výuka jako velká nevýhoda. Brzy to ale dalo vzniknout nápadu,  sestavit z vytvo-

 řeného materiálu komplexního průvodce,  který by mohly využít další školy pro výuku ve třídě i na dálku. 

 Listy tohoto průvodce nasměrují jeho čtenáře na cestu za vůní vlastnoručně upečeného bochníku chleba. 

Přejeme,  ať je to cesta příjemná. Případná nepřízeň počasí,  hroudy na cestě i výzvy s kváskem k ní však tak 

trochu patří... I zde platí,  že „cesta může být cíl“,  prožít pestře její průběh může být víc než křupavé pečivo 

 v dožínkové ošatce. Věříme,  že když věnujete políčku dostatek pozornosti,  sklidíte s dětmi nejen bohaté 

 zlatavé klasy,  ale i nezapomenutelný příběh,  na který možná jednou děti navážou svým vlastním pokračováním. 

 Šťastnou cestu,  pestré zážitky a bohatou úrodu za MAP Kutnohorsko přejí.
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Šárka Mrňáková: „Projekt byl pro mě krásná zkušenost. Během celého roku mě bavilo sledovat, jak nevyčerpatelné toto
téma je! Kolik aktivit, souvislostí a příběhů se ke chlebu a jeho cestě k nám váže... Největší radost byla samozřejmě u pece!
Když si děti z dožínkové oslavy odnášely vlastní houstičky, které si samy zamotaly, z vlastního těsta, z vlastní mouky,
z vlastního obilí. I tu pec nakonec pomáhaly stavět.“  

Klára Kolmanová: „Baví mě, jak je chléb úžasný archetyp, který má moc spojovat všechny bez rozdílu. Bylo krásné
pozorovat, jak se děti přirozeně a hravě vrací ke kořenům a lépe chápou celý proces vzniku jídla a jeho kulturní,
historické a ekologické souvislosti. Přijde mi důležité, aby děti zažily vše v praxi a naživo, takže jak pandemie dovolila, 
užívali jsme si kontakt s půdou, zrníčky, těstem a nakonec i pořádným ohněm v peci.” 

Lenka Vlášková Fantová: „Na projektu Život chleba nejvíce oceňuji jeho komplexnost. Vzdělává děti zážitkově a venku.
Je otevřený pedagogické aktivitě a kreativitě. Zapojuje do svého průběhu i rodiče a prarodiče. Napomáhá tvorbě dobrých 
vztahů ve třídě, škole a v komunitě. Bylo mi velkou radostí být jeho součástí.“

Kamila Drtilová: „Život chleba je jedním ze dvou implementačních projektů MAP, které mi dělají velkou radost. A to právě 
proto, že pracují přímo s dětmi i učiteli, že provazují školy mezi sebou a dávají možnost prožívat a sdílet konkrétní aktivity: 
od přípravy a setí políček, přes tvoření až po pečení chleba. Současně je Život chleba pro jednotlivé zapojené třídy příleži-
tostí vyrazit ze školy a učit se společně venku, což vnímám jako vítané zpestření a obohacení výuky pro děti i pro učitele.“

Bc. Šárka Mrňáková
autorka konceptu průvodce 

spoluautorka textů
lektorka projektu

Bc. Klára Kolmanová
spoluautorka textů
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Proč vzít děti na cestu (za) obilím 
Celoroční projekt „Život chleba” provází třídu jednotlivými kroky, které je třeba ujít (nejen) políčkem 

až k upečení vlastního chleba. Následující stránky postupně popisují vše potřebné od přípravy políčka, přes 

péči o rostoucí obilí až po letní žně. Zároveň nabízí aktivity, které je možné zařadit do běžného vyučování 

i do projektové výuky. Průvodce poskytuje také nápady, jak v průběhu zapojit rodiče, místní pamětníky nebo 

odborníky, jak propojovat generace a rozvíjet tak vztahy v rámci komunity.

Jednotlivé aktivity projektu je možné zařadit do výuky na 1. stupni základní školy ve vazbě na RVP, respektive 

ŠVP. Projekt je možné propojit s očekávanými výstupy povinných předmětů (český jazyk a literatura, hudební

a výtvarná výchova, člověk a jeho svět a člověk a svět práce) i s přínosy průřezových témat (osobnostní 

a sociální výchova, environmentální výchova).
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Děti v rámci projektu:
 Porozumí významu pěstování a zpracování obilí v kontextu svého regionu 

 (kde se pěstovalo, kde stával mlýn, pekárna)

 Pochopí historické a environmentální souvislosti tématu

 (v čem se liší současná „cesta chleba” na náš stůl v porovnání s minulostí)

 Navážou další vztahy v rámci komunity (propojení generací, profesí)

 Prožijí roční koloběh v přírodě s jeho zvláštnostmi 

 (pravidelné venkovní aktivity nejen kolem políčka)

 Seznámí se s lidovými tradicemi, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím

 (oslavy a zvyky typické pro každé období v roce) 

 Získají osobní zkušenost s aktivitami, které vedou ke „vzniku“ chleba 

 (péče o políčko, sklizeň, mlat, mletí, zadělání těsta)
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Koloběh ročních období
V každém ročním období budeme pečovat o políčko (zasetí, pozorování, čištění, zdobení, sklizení), rozvíjet

naše smysly (hmat, zrak, čich, chuť, sluch) a věnovat pozornost jednotlivým „substancím” potřebným 

v „životě” chleba, které necháme různě „ožívat” (půda, voda, klasy, zrna, mouka). Připomeneme si tradiční 

cyklické oslavy roku (rovnodennosti, slunovraty, dožínky) a objevíme slovanské bohyně, které jednotlivým 

obdobím panují (Mokoš, Morana, Vesna, Živa).  

„Čím víc smyslů zapojíte – zrak, vůni, sluch, chuť, hmat – tím živěji si zapamatujete; a čím víc podnětů 

do vzpomínky včleníte, tím pravděpodobněji si vzpomínku uložíte a vybavíte.“ 

WIKING, Meik. Umění vytvářet vzpomínky 1

Ikonky pro snadnější orientaci
 Naladění se na téma měsíce

 Představení aktivit měsíce, otevření aktuálních témat, motivace k činnostem, 

 ohlédnutí za uplynulým měsícem.

 Péče o políčko

 Pravidelný společný čas venku u políčka, péče o něj.

 Tvoření a zkoumání uvnitř

 Náměty na tématické aktivity, pokusy a výtvarné činnosti do třídy či na doma.

 Tvoření a zkoumání venku 

 Náměty na tématické aktivity, pokusy a výtvarné činnosti do (nejen školní) zahrady a přírody.

 Lidová slovesnost a další literární hrátky

 Tipy na sezónní písně, básně, říkadla, přísloví, pohádky, příběhy, ke čtení či poslechu. 

 Tvořivé hry se slovy.

 Recepty nejen na chleba

 Výběr tradičních i méně typických receptů nejen z chlebového těsta.

 Inspirace

 Další náměty na tématické výlety, akce, pořady, rozšiřující informace, 

 odkazy a tipy na doplňující literaturu. 

ÚVOD

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba Zde najdete materiály k aktivitám ke stažení.
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Devatero rad úvodem

1) Dobře si připravit půdu

Pro zdařilý průběh celého projektu je dobré věno-

vat pozornost a úsilí jeho představení komunitě: 

ostatním žákům a pedagogům školy, rodičům, 

prarodičům. Dobrá komunikace, prezentace 

a informovanost je „orná půda” pro spolupráci, 

komunitní aktivitu a ochotu pro sdílení zkušeností,

vzpomínek i nářadí. Obzvláště v létě, když přijde

čas prázdnin (ale také žní) bude chuť přidat „ruku 

k dílu” potřeba. Vyplatí se tedy hned v úvodu 

zaujmout projektem některé další kolegy, rodiče, 

místní pamětníky či odborníky.

ÚVOD

2) Od druháků dál

Osvědčilo se začít s projektem ve druhých a třetích 

třídách. Prvňáci a předškoláci se mohou zapojit 

také, ale bude třeba dílčí aktivity více přizpůsobit 

jejich věku a schopnostem. Projekt, jak je zde po-

psán, může být přínosný i pro starší děti, ale i pro 

ně bude potřeba některé aktivity upravit. V praxi

se osvědčilo realizovat projekt částěčně také ve 

školní družině, kde byl dostatek času na aktivity 

navázat či je rozvést, doplnit.

3) Méně je i tentokrát více

Bude lepší děti dělit do menších skupin, snadněji 

se všichni při aktivitách prostřídají a mohou se 

aktivněji zapojit. Existuje-li na škole možnost 

využít pomoci asistentů, praktikantů či stážistů,

může to být ideální podpora pro práci s menšími

skupinkami v rámci třídy. Rozlosovat se děti

do skupin mohou pokaždé jinak, nebo vytvořit 

stálé skupinky na celý běh projektu.

4) Společně zorat i upéct

Je vhodnější, když se do projektu zapojí paní 

učitelky, které vědí, že budou se třídou moci 

pokračovat i další školní rok. Projekt se uzavírá 

následující září a dává smysl, aby jej mohli všichni

zapojení (děti i pedagog) ukončit společně. 

Dožínkovou oslavu s čerstvě upečeným vlastním 

pečivem si po právu zaslouží všichni! 

5) Jeden obrázek vydá za tisíc slov

Fotit, fotit, fotit. Jak vypadalo políčko před zrytím

a po něm, před osetím, v průběhu růstu obilí,

před sklizní a po ní. Děti si díky fotkám snáze 

připomenou, kterými činnostmi a fázemi již prošly, 

co mají za sebou a jaký má jejich zapojení dopad. 

Pro pravidelnou dokumentaci políčka a svojí práce 

může být např. stanoven určitý den v měsíci, kdy se 

políčko vždy ze stejného místa vyfotí. Výsledkem

může být pěkný časosběrný materiál na konci pro-

jektu. Také směrem k místní komunitě se bude 

projekt díky fotogra iím lépe prezentovat a sdílet, 

protože „Jeden obrázek vydá za tisíc slov”.
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6) Kronika „Života chleba”

Povede-li se od začátku všechny kroky v projektu

dokumentovat (fotogra ie, obrázky, koláže, 

vyprávění dětí) může z nasbíraného materiálu

vzniknout třídní kronika zachycující všechny fáze 

„Života chleba”. Ambicióznější verze jsou pak 

osobní portfolia dětí (např. „Můj první bochník”

s fotogra iemi z činností, výtvarnými výtvory, 

citacemi) zachycující osobní zapojení každého 

z nich.

7) „Nekonečné” zrno

Proč nedopřát podobný zážitek i dalším dětem? 

Pro budoucí druháčky je možné uchovat část 

sklizených zrn, v září jim je předat (např. na školní

dožínkové oslavě) a oni pak mohou v projektu 

se svou paní učitelkou pokračovat. A další září 

ze své úrody zase věnovat část novým druhákům, 

pro „nekonečný život chleba”.

ÚVOD

8) Oslava koloběhu v přírodě i životě

Dožínkovou slavností se děkovalo za úspěšnou 

a hojnou sklizeň. Kromě radosti ze společného 

úspěchu a úrody, mohou být dožínky pojaty také 

jako sváteční zahájení školního roku. Třeba tak 

vznikne nová tradice, na kterou se budou postupně

během let sjíždět i absolventi školy. 

9)  Komunitní záměr a přesah projektu

Během celého projektu je dobré pamatovat 

na jeho možný přesah do místní komunity. Kdo 

ze sousedství by mohl k náplni projektu přispět?

Jaké výhody a přednosti má k tomuto tématu 

právě naše obec, náš region? Které místní instituce

by mohly do projektu vstoupit? Oslovit místní 

knihovnu, pekárnu, muzeum, místní zemědělce? 

Mgr. Jana Pokorná, ZŠ Zruč nad Sázavou: „Školám, chystajícím se na cestu za chlebem, bych doporučila, 

aby do projektu zapojily pedagogy, kteří se nebojí nových věcí, a hlavně mají vztah k práci na zahradě a k přírodě.

Myslím si, že to je základ toho, aby projekt byl ve třídě úspěšný, protože pokud je „zapálený“ učitel, dokáže 

namotivovat i děti.“ 
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PODZIM
září | říjen | listopad

Sluneční paprsky slábnou a lis   se začíná zbarvovat pestrou 
paletou barev, aby následně spadalo na zem a spojilo se s ní. Na
polích se začínají objevovat kulaté balíky slámy, fouká ze strnišť
a nakonec jsou pole zorána. Zem se připravuje k odpočinku,
aby pod bílou peřinou nabrala sílu na další roční cyklus života. 

setí | hmat | půda | podzimní rovnodennost | Mokoš



Během prvního podzimu bude potřeba získat místo 

pro políčko, upravit ho a osít. 

Políčko by mělo být na místě, které je v blízkosti

školy a alespoň část dne je na přímém slunci. 

Na jeden druh obilí bude stačit výměra 2 x 2 m. 

Pěstovat je možné i více druhů. Pokud by nebyl 

dostatek prostoru, bude stačit i menší plocha, ale 

úroda z ní bude spíš symbolická. Výměra políčka

může být jedním z prvních úkolů pro děti. Pro 

jeho osetí bude potřeba sehnat, např. od místních 

zemědělců, zrna ozimé pšenice, případně dalších 

druhů obilí (žito, ječmen, oves), pro porovnání jejich 

vzhledu, odlišností v růstu a v charakteru využití. 

Základní nářadí, bez kterého se práce na políčku 

neobejde: rýče, motyky, hrábě. 

Smysl, který se během podzimu bude rozvíjet je 

hmat (zkoumání odlišnosti různých typů půd, 

druhů obilí, struktur přírodnin při tvoření).

Charakteristickou „substancí” tří podzimních měsíců

pro zkoumání i tvoření bude půda. 

Každoroční oslavou podzimu je jeho rovnoden-

nost, které panuje slovanská bohyně Mokoš – ta se

objeví nejen v omalovánce, ale také třeba ožije jako 

soška nebo obrázek z přírodnin u školního políčka. 

Oslavy koloběhu roku: kolem 21. 9. Podzimní rovnodennost 
Během podzimní rovnodennos   se dříve děkovalo za dary, které nám příroda od jara přinesla. 
My můžeme poděkovat za  m třeba za to, že máme poblíž úrodný kus půdy, která nám byla 
svěřena do péče. Pokud se o ni dobře postaráme, můžeme mít příš   rok touto dobou další důvod
k vděčnos  . Na dožínkové oslavě se budeme moci společně radovat z bohaté sklizně, nových zážitků a krajíce    
         z vlastního chleba.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

PODZIM
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Září
Co víme o chlebu? | Z pole do pece | Příprava políčka | Malování půdou | Bohyně Mokoš

Hra Aktivity | Domácí poklad | Veřejné pečení chleba | Ladův malovaný kalendář



         Co víme o chlebu? 
         čas:  20-45 minut

pomůcky:  cokoli k tématu, např. rýč, zrní, 

  klasy, mouka

cíl:   Zjistit, jaký mají děti přehled, 

  zájem a zkušenosti v dané tematice.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

ZÁŘÍ

Děti můžeme vlákat do tématu také živým představením některých surovin, nástrojů, doplňků.  Rozložit

před ně můžeme například rýč, hrst obilných zrn, cep, dřevěnou lopatu na chleba, kuchařskou čepici, 

mouku, hliněnou kachli či cihlu z pece, kousky pečiva. 

         Z pole do pece
         čas:  30-45 minut

pomůcky:  vytištěná sada plakátů ideálně velikost A3

cíl:   Ověřit si vstupní znalosti v tématu, procvičit schopnost řazení podle posloupnosti v čase.

Před děti rozložíme plakáty s kolážemi, zachycující 7 fází „života chleba” (orba/rytí, setí, růst 4 druhů obilí, 

žně, mlat, mletí a mlýny, pečení), vyzveme je, aby obrázky seřadily, jak si myslí, že jdou správně po sobě. 

U každé koláže se následně zastavíme. Pokud do plakátů zainvestujeme a vytiskneme je dostatečně velké, 

mohou poté zůstat zavěšené ve třídě nebo na chodbě. 

K dětem: 
Kdo měl dnes ke snídani nebo svačině nějaké pečivo? Ovesné vločky? Müsli tyčinku? Domácí chléb? 
Které suroviny jsou potřeba k výrobě pečiva? Kde a jak se vyrábí? Co vše je zapotřebí, aby se dostalo 
až k nám do ruky? Které výrobní procesy/profese/stroje/nástroje se musí zapojit? Jak se vyrábělo za starých
 časů a v čem se jeho dnešní výroba liší? 
Na podobné otázky se budeme celý školní rok společně snažit nalézt odpovědi. Budeme poznávat, zkoušet 
a objevovat nové věci, také se dozvídat stará moudra z pohádek, písniček a příběhů. Už brzy si připravíme
vlastní políčko, na které si vysejeme naše obilí. Když se o něj budeme dobře starat, bude nám počasí 
           i štěs   přát, příš   rok touto dobou si pochutnáme na vlastním chlebíku z něj upečeného.

 K dětem: 
Co všechny tyto věci spojuje? Jak se jmenují? Jak se nazývá profese, která s nimi pracuje?
Citace dě   z minulých ročníků: 
„Peče se z mouky.” „Musíme sklidit obilí, přidat kvasnice.” „Já ani nevím jak se to dělá...” „To jsem vůbec 
         ani nevěděla, že jsou ovesné vločky z ovsa.” „Některé obilí má fousky!“

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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ZÁŘÍ

         Příprava políčka, výměra a zrytí
         čas:  45-90 minut

pomůcky:  zahradní náčiní, měřící pásmo, konve s vodou, kompost/substrát, pracovní oděv

cíl:  Aktivně vtáhnout děti do pracovní činnosti. Vzbudit zodpovědnost za svěřený kus země.

S třídou vyrazíme na školní zahradu, nebo jiný 

blízký předem domluvený pozemek, a vybereme 

místo, které věnujeme obilnému políčku. Rozměr 

cca 2 x 2 m na jeden druh obilí, případně méně pro 

symbolickou úrodu. 

Začít můžeme na „zelené louce” a zrýt kus travního

porostu, na pomoc můžeme přizvat starší ročníky

školy nebo událost pojmout vícegeneračně 

a pozvat rodiče, prarodiče. Pokud je k dispozici

už připravený volný záhon na školním pozemku,

bude stačit jej motyčkami a hráběmi upravit

a vyplít - to zvládnou hravě i druháci. Chudší půdu

doplníme o kompost nebo kupovaný substrát.

Před osetím je dobré půdu dostatečně zalít, 

pokud není deštivé září. 

Další možností jak vypěstovat obilí je stavba 

vyvýšených záhonů z prken a zeminy, které jsou 

pohodlnější na údržbu. Vyfotíme si políčko „před” 

a „po” ze stejného místa. Odtud jej pak můžeme 

fotit pravidelně každý měsíc.

K dětem:
Zkuste pojmenovat vše, co na obrázcích vidíte.  Podobné činnos   si společně tento školní rok vyzkoušíme. 
Na co se nejvíce těšíte? Co jste už někdy v životě z toho dělali? Co naopak nikdy? Kdy se obilí seje? Kte-
ré druhy obilí znáte? Jak se sklízelo obilí dříve, jak nyní? Co se musí s klasy stát po žních? Kdy probíhají? 
Které mlýny znáte? Je nějaký ve vašem okolí? Z jakých surovin se peče chléb? Kdo z vás to už doma zkoušel?
Kde máme nejbližší pekárnu?
         Citace dě  : „S  m bojovali husité ve válce.” (cepy), „To by šlo vyrobit z klacků.” (cepy).

K dětem: 
Abychom mohli příš   září společně ochutnat vlastní chléb, musíme si nejdříve připravit políčko, na kterém 
budeme obilí pěstovat. Čím určíme jeho velikost? Jaké nářadí budeme potřebovat? Zvládneme to vlastníma
         rukama nebo budeme potřebovat traktor? Kdo má doma podobné políčko? Jak je potřeba o něj celý rok pečovat?
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Pot, chlebu první vláha.



 Malování půdou
 čas:  20-45 minut

pomůcky:  různé vzorky půdy, voda, štětce, 

  papíry, fotoaparát

cíl:   Vyzkoušet nový materiál vhodný 

  pro výtvarné vyjádření a porovnat 

  odlišné charakteristiky jednotlivých 

  typů zeminy.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

ZÁŘÍ

Můžeme smíchat půdu s trochou vody a použít 

ji jako vodovou barvu. Děti si mohou vybrat zda při 

jejím nanášení na papír použít štětce, prsty, houbičky. 

Venku se mohou  děti vyjádřit na větší plochu, třeba 

společně na vyrolovaný široký pruh papíru.

Výtvory vyfotíme. Následovat může třídní či veřejná 

vernisáž.

 Bohyně Mokoš
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  pracovní oblečení, přírodní materiály, keramická hlína, fotoaparát

cíl:   Získat zkušenost s tvořením z přírodnin. Rozvíjet kreativitu a spolupráci.

K dětem: Dříve se lidé modlili k různým bohům, aby je ochránili. Je zajímavé seznámit se s některými 
takovými postavami, které byly pro lidi na cestě za chlebem důležité. Vyrazíme ven k našemu políčku 
a představíme staré zvyky dětem:
Kromě přípravy políčka, můžeme zkusit udělat ještě jednu věc, abychom si pomohli k hojné úrodě. Naklonit 
si na svou stranu bohyni Mokoši. Mokoš je staré pohanské jméno pro Matku Zemi, bohyni domova a ochrán-
kyni úrodné půdy. Abychom ochránili naše políčko a požádali ji o  přízeň, můžeme Mokoši postavit sošku 
poblíž políčka. Jak asi taková bohyně domova a úrody vypadá? Jak si představujete tu, která má střežit naše 
políčko? Můžeme použít přírodní materiály, které posbíráme kolem, nebo na procházce v přírodě. Za naši     
    snahu a péči se nám snad Mokoše odvděčí ochranou našeho políčka a dobrou úrodou obilí.

K dětem:   Předem můžeme dě   vyzvat, aby si přines-
ly do školy trochu zeminy z domova. Když budeme
mít půdu z různých míst, můžeme ji porovnávat:
Je půda všude stejná? Jak vypadá ta u vás 
na zahradě? Je stejná jako ta u školy? Věděli byste
jaké jsou její typy, jaké mají barvy? Když ji 
vezmete do ruky, jak byste jí pohmatu popsali?
Dokázali byste se zavřenýma očima najít
dva stejné typy půdy? Zkoušeli jste někdy
hlínou malovat? Lákají vás spíše štětce
nebo obrázky malované prsty? Proč jsme dnes
malovali půdou? Jak se týká půda našeho
        projektu o chlebu? Jakou roli v něm hraje?
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K dětem:
Vzpomenete si na nějakou další básničku, 
písničku, přísloví, pohádku, kde se mluví 
o políčku, orání, obilných zrnech? Zkusíte 
se podívat v knihovně doma, ve škole, 
  ve městě? Nebo vymyslíte svůj vlastní verš?

Cestou k políčku nebo na procházce společně nasbíráme stavební materiál. Pokud je v dohledu políčka

strom, můžeme na něm pomocí přírodní keramické hlíny vytvořit „tvář Mokoše” přímo na kmen. Výtvory 

vyfotíme. Za odměnu můžeme dětem rozdat ilustrace Mokoše k vybarvení.

 Hra Aktivity inspirovaná básněmi
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  vytištěné texty následujících 4 básniček, 4 velké archy papíru ( lipchart), výtvarné potřeby

cíl:   Rozvíjet schopnost porozumění textu, týmovou spolupráci, neverbální komunikaci, 

  výtvarné vyjádření.

S dětmi si přečteme následující 4 básničky, vysvětlíme si, co které slovo znamená, případně necháme děti 

vyhledat. Následně se děti rozdělí do 4 skupin a vylosují si jednu z básniček. Úkolem skupinky je vyjádřit 

obsah daného textu pantomimou, ostatní skupinky hádají, o kterou básničku se jednalo. Navázat můžeme 

výtvarnou variantou, kdy úkolem skupin je společně vytvořit kreslený komix či malovaný plakát dle námětu

vylosované básničky. 

Další tip pro zařazení prvků dramatické výchovy 

či inspirace pro výtvarné zpracování je příběh 

Kuřátko a obilí od F. Hrubína.

Čtyři koně ve dvoře, 
žádnej s nima nevoře. 
Voře s nima Pepíček, 
má zelenej klobouček.
Jede s nima do pole, 
zavorávat koukole*.

Sklepej mně, kováři, tu radličku*, 
já musím jet orat kameničku!
Všichni už orali, jedou domů,
já ještě neoral, nepojedu.

Moje pole, moje pole, 
při mokřince* leží, 
když já na něj s ploužkem* vjedu, 
strniště se ježí.

Dobře orej, dobře zasej, 
udělej to čistě, 
za tři čtvrtě léta budeš
pšeničku mít jistě!

*koukol polní: dříve častý „plevel” v ozimém obilí, nyní je tato 
rostlina s nachově ialovými květy v ČR kriticky ohrožena, *radlice: 
ocelová deska u pluhu, kterou se orá, *mokřina: bažina, močál, slať, 
uzemí prosycené vodou, druh slakovodního mokřadu, *pluh: oradlo, 
zařízení umožňující obdělávání půdy orbou

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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      Domácí poklad
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  recepty z domova, nějaké další jednoduché do zásoby na doplnění, kuchařské knihy

cíl:   Orientovat se v receptech, porozumět použitým zkratkám, mírám a množství.

Zkusíme přilákat dětskou pozornost k receptům, kuchařským knihám a postupům. Většinou jsou 

kuchařskými procesy fascinovány a překvapí je, co vše je z mouky. Záměr aktivity je vzbudit v dětech zájem 

o domácí kuchyni, tak aby se mohlo zapojit každé dítě, bez ohledu na své domácí podmínky. Nemusí jít 

o komplikované recepty.

 Veřejné pečení chleba
Poctivé pekařské řemeslo je v dnešní době také u nás čím dál tím oblíbenější a vyhledávané. Přibývá rodin, 

kde se peče domácí chléb, vznikají malé řemeslné pekárny, které sázejí na rukodělnou výrobu a kvalitu 

použitých surovin. Do obcí se vrací výstavba veřejných pecí sloužících celé komunitě. Stále více organizací 

a spolků se věnuje veřejnému pečení chleba. 

Zkusíme zjistit, kde je nejbližší veřejná pec v našem okolí? 

Naše tipy:

Pec na chleba v Ekocentru Divočina, Malešov

V malešovské Divočině stojí venkovní pec na chleba, na jejíž výstavbě se podílely i děti zapojené

v projektu „Život chleba”, a to díky velmi vstřícnému přístupu stavitele pece Pavla Mlázovského. 

Jak funguje si mohly následně vyzkoušet při dožínkové oslavě, kdy si v ní upekly chléb z vlastní

mouky umleté z vypěstovaného obilí. Kromě pečení bochníčků se v ní často peče pizza, placky

a jiné dobroty nejen z moučného těsta. Pec je využívána při táborech, vzdělávacích seminářích, akcích 

a workshopech, které Divočina celoročně pořádá. Pec je možné využít po domluvě s realizačním týmem 

Divočiny. www.divocinamalesov.cz

Život chleba | MAP Kutnohorsko

ZÁŘÍ

K dětem:  Celý rok se budeme seznamovat s různými recepty. Než se ale pus  me do toho na pečení chleba,
zkusme zapátrat v domácích kuchařkách. Co jíte doma rádi? Zkusili byste přinést z domova
recept? Na pomazánku, svačinku, palačinky, cokoliv máte rádi a často se u vás vaří. Nebo jen název
pokrmu a jeho obsah může být hádanka pro ostatní. Zkusíme si recepty spolu ve škole připravit?
Jaké údaje každý recept obsahuje? Co znamenají jednotlivé zkratky? Z posbíraných receptů můžeme
       vytvořit originální třídní kuchařku oblíbených receptů. 
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Štolmířské veřejné pečení chleba, Štolmíř u Českého Brodu

Sdružení M’am’aloca ve Štolmíři u Českého Brodu pořádá pravidelné slavnosti veřejného pečení chleba, 

kde se můžete dozvědět více o starém pekařském řemesle. Můžete zde nahlédnout pod ruce zkušené-

mu pekaři a ochutnat kváskový chléb, dalamánky, škvarkové placky, křupavé houstičky a sladké koláčky 

z veřejné pece vytápěné dřevem. www.mamaloca.cz

Před výletem doporučujeme ověřit aktuálnost údajů u organizátorů.

 Ladův malovaný kalendář
Pokud máte ve škole malovaný kalendář od Josefa

Lady zkuste si v každém měsíci všimnout, jak se 

týká našeho tématu. Které atributy ze „Života chle-

ba” zobrazuje? Jaké symboly byste do takového

kalendáře zpracovali vy?
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ZÁŘÍ Bohyně Mokoš - omalovánka mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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ZÁŘÍ
Prostor pro Vaše poznámky

Možná Vás při aktivitách něco napadlo, možná by byl příště lepší postup. 

„Dejte“ své myšlenky a inspiraci na papír třeba pro příště.



Říjen
Od ječmene po žito | Slavnost setí | Cesta chleba hmatem

Vítání živlů | Když se řekne... | Sedláček rozsívá... | Oranžový chlebíček
Mlýny na Kutnohorsku a Kolínsku | Hrudka Babulka a slunce Zlatoočko



 Od ječmene po žito 
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  vytištěné obrázky se zrny i klasy jednotlivých obilovin a s jejich využitím (příklady níže),

     zavařovací skleničky či mističky se vzorky zrn a klasů obilovin

cíl:   Seznámit se s různými druhy obilí, všimnout si jejich odlišností, růzností v jejich využití 

  a zpracování. Umět je popsat.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

ŘÍJEN

Třídu rozdělíme do 4 skupin. Každé skupině dáme vzorek klasu jedné z obilovin. Po třídě rozmístíme 

4 zavařovací sklenice či misky se vzorky zrn, dále jejich obrázky a příklady jejich využití. Zadáme dětem 

úkol, aby zjistily, jaké obilovině jejich klas patří, jak vypadá zrno (obilka) a celá rostlina, a našly, k čemu se 

jejich druh obilí využívá. Necháme je rozprchnout se po třídě a pátrat. Všechno, co ke svému druhu obilí 

najdou, si vezmou a využijí to při prezentování svých objevů ostatním. Po odprezentování všech druhů obilí 

shrneme, co jsme zjistili. Vypíchneme rozdíly mezi druhy. 

Tipy na fotogra ie či ilustrace

k dohledání, vytištění a nadepsání:

1. ječmen, pšenice, oves, žito: jejich zrna i klasy 

2. příklady využití jednotlivých obilovin: 

ječmen:  velikonoční osení,

  nápoj z mladého ječmene, melta

pšenice:  pečivo, těstoviny, pivo, izolace domu

oves:   ovesné vločky, tyčinky, krupice, 

  obrok pro koně, sláma

žito:   chlebová mouka, melta, krmivo, 

  došky, slámky, slamáky, slamníky

K dětem: 
Co si pamatujete z měsíce září z „Života chleba“? Na jaké ak  vity a povídání si vzpomenete? S jakými druhy 
obilí jste se již seznámili? Jak se mezi sebou jednotlivé druhy obilí liší? Poznáte, které zrnko patří ke kterému
         obilnému klásku?
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           Slavnost setí
             čas:  45-90 minut

pomůcky:  hrábě, zrna k zasetí (na 2 x 2 m 200 g ječmen, pešnice, oves, žita cca o 20 % méně)

  proužky papíru, tužky, pastelky

cíl:   Naladit děti na téma setí. Připravit políčko na zasetí a zasít.

tip:   Můžeme přizvat rodiče, sourozence, prarodiče a pojmout setí jako společnou slavnost.

  Starší účastníci se možná sami spontánně rozvypráví, jak se hospodařilo za jejich mládí,

  a třeba dětem i přiblíží život, kdy se doma pěstovalo mnohem více plodin, než dnes.

  Pohostit je můžeme šípkovým čajem a něčím drobným k sezobnutí.

Připomeneme dětem, že políčko máme vyměřené a zorané a že před zasetím jej bude třeba ještě zbavit 

plevele a pohrabat. Aby měly děti pocit, že práce venku nemusí být jen dřina ale i veselá zábava, zkusíme 

si k ní společně zazpívat nebo zatancovat. 

Když máme políčko připravené, můžeme se pustit do setí. Když chceme sklízet, musíme přece nejprve zasít. 

Zasít můžeme ozimou pšenici, ječmen, žito i oves. V závislosti na aktuálním počasí bývá obvykle 

nejlepší doba na zasetí od poloviny září do poloviny října. Na políčku můžeme nechat i menší prostor 

prázdný na výsev jarních odrůd obilovin a pozorovat pak rozdíly. 

Ukážeme dětem, jak se obilí seje a necháme je, aby si to vyzkoušely. Obilí je možné vysévat pohozením 

z dlaně nebo šátku nebo nasypáním do uhrabaných řádků. Po vysetí zahrneme hráběmi.

  K dětem: 
Vzpomenete si na nějakou básničku nebo písničku z minulého měsíce, která se váže k práci na políčku? Zkusíte     
         vymyslet vlastní? Napadá vás nějaký taneček, který by se hodil k ple   nebo se  ?
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Když máme zaseto zbývá už jen popřát políčku, aby bylo vše, jak potřebuje. Vyzveme děti, aby se každý 

zamyslel, co políčko a zaseté obilí bude potřebovat k dobrému růstu. Přání každý napíše nebo nakreslí na 

proužek papíru. 

Dětem můžeme přiblížit i biodynamické zemědělství, 

permakulturu a ekologický přístup k hospodaření. 

Aby se zrníčkům dobře dařilo, je potřeba je zasít ve 

správný čas. Někteří zemědělci věří, že je důležité 

i v jaké fázi se nachází měsíc. Vhodná chvíle rostlinám

dá ještě větší sílu. O půdu se starají bez chemických

preparátů. K vyživení půdy používají speciálně 

vyrobená přírodní hnojiva a „výluhy” z bylinek 

a dalších materiálů. Takovému zemědělství se říká 

biodynamické. V ekologickém a permakulturním 

zemědělství se pěstitelé o přírodu starají s citem 

a snaží se do ní vracet, co jim dává. Nepoužívají 

zbytečnou chemii, která může půdu oslabovat. 

 Cesta chleba hmatem
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  8 kyblíků překrytých prostřiženou látkou uchycenou gumou, materiály do kyblíků: 

  1. zemina, 2. zrna (menší množství - symbolizuje osivo), 3. voda, 4. klasy (stejný druh obilí

  jako máme v zrnech), 5. zrna (stejný druh jako klasy, větší množství zrn - symbolizuje 

  úrodu), 6. mouka, 7. hrst těsta, 8. kousky sušeného chleba

cíl:   Haptickou formou děti seznámit s materiály, které na cestě za vlastním bochníčkem potkají.

Nové pojmy:
ozim: název pro plodinu, která se vysévá na podzim a sklízí v létě následujícího roku
jař, jařina: označení pro plodiny, které se vysévají na jaře a sklízejí v létě
úhor: část pole ležící ladem
biodynamické hospodaření: ekologický způsob zemědělství, které zohledňuje také nauku o působení a vlivu údajné vesmírné energie, 
                    založeno na myšlenkách Rudolfa Steinera
permakultura: přístup k zemědělství a celému životnímu prostředí usilující o trvalou udržitelnost  nebo přímo i o regeneraci přírodních zdrojů
ekologické zemědělství, bio zemědělství: hospodaření zohledňující přirozený koloběh přírody bez používání zbytečné chemizace, 
                            ochranu životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů a udržení rozmanitosti druhů 

  K dětem: 
Zkuste se zamyslet, co bychom měli našemu políčku a našim zrníčkům popřát. Co je pro jejich zdravý růst 
a hojnou sklizeň důležité? Naše přání můžeme napsat nebo nakreslit na proužek papíru a srolovat. Roličky 
         zahrabeme podél políčka. Skrze půdu a vodu se pak snad naše přání dostanou až ke kořínkům. 
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 Vítání živlů
 čas:  15-20 minut

pomůcky:  přírodniny ze školní zahrady nebo procházky (klacíky, kamínky, kaštany, šišky…),

  zahradní náčiní, kyblíky, hrabičky

cíl:   Rozhýbat a rozeznít třídu a naladit se na práci venku.

  K dětem: 
Co všechno nám musí projít rukama, než si můžeme pochutnat na vlastním pečivu? Poznáte jednotlivé mate-
riály po hmatu? Zkuste použít pouze svoje ruce a představivost. Co vám který materiál připomíná? Jak byste 
         popsali jeho strukturu? Jakou barvu vám evokuje? Čemu se na omak podobá? 

K dětem: 
Měli jste něco z věcí v nádobách v ruce poprvé, nebo už jste se se vším setkali? A kde? Bylo něco víc příjemné?   
         Bylo něco nepříjemné? Zkusili byste nyní vyjmenovat všechno, co bylo v kyblících zpamě  ?

Rozmístíme po třídě kyblíky. Vyzveme děti (v men-

ších skupinkách), aby po hmatu zkusily uhodnout, 

co se skrývá uvnitř. Své dojmy se každý pokusí 

formulovat slovně nebo výtvarně na svůj papír. 

Následně společně kyblíky otevřeme, přesvědčíme 

se o jejich obsahu a porovnáme s namalovanými

či napsanými představami. 

Dalším úkolem bude srovnat kyblíky do správného 

pořadí, jak mají jít za sebou, od zasetí po chlebík. 

U každého materiálu se zastavíme a povídáme 

o jeho zvláštnostech a profesi, která se k němu

vztahuje. Když máme srovnáno, opět kyblíky

zakryjeme a vyzveme děti, aby si ještě jednou

prošly „cestu” chleba po hmatu. 

Abychom dětem úkol přiblížili, můžeme jim uvést příklad a vyzkoušet si to společně: Svítí sluníčko - točíme 

se dokola a třepotáme prsty, fouká - běháme dokola, prší - bubnujeme prsty do kyblíků, třeme šišky o sebe, 

ťukáme kaštany, klacíky, na blesk a hrom můžeme vyskočit a tlesknout. Děti pak necháme vymýšlet vlastní

zvukové nebo pohybové ztvárnění počasí. Všichni společně podle svého nebo jeden ukazuje a ostatní 

v kruhu opakují. 

K dětem: 
          Jaké je dnes venku počasí? Jak byste ho vyjádřili zvukem či pohybem?
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Společně s dětmi dojdeme k tomu, že naše políčko potřebuje slunce i déšť. Vysvětlíme dětem, že dříve lidé 

věřili, že určité rituály dokážou ovlivnit počasí. Naše pole po zasetí potřebuje dostatek vláhy, aby obilí 

vyklíčilo a dobře rostlo. Zkusíme si s dětmi vymyslet a nacvičit vlastní rituál, kterým pak u políčka 

přivoláme déšť nebo sluníčko.

Třídu rozdělíme do 4 skupin. Do každé skupiny rozdáme kamínky nadepsané písmeny, z kterých se dají 

poskládat názvy 4 druhů obilí. Vyzveme skupinky ke složení slov. Když mají slova poskládaná, pokračujeme

dalším úkolem. V každé skupince napíší seznam co nejvíce věcí, které se jim při slovech ječmen, oves, 

pšenice, žito vybaví, případně co si pamatují z aktivity „Od ječmene po žito”. Může to být pokrm, básnička 

nebo další využití těchto obilovin, cokoliv k tomu děti napadne. Výstupy si následně vzájemně představí. 

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
          Jaké počasí máte rádi? Jaké počasí má rádo políčko?

K dětem: 
Co se vám vybaví, když se řekne ječmen, oves, pšenice, žito? Vzpomenete si, co všechno se z těchto plodin 

          dá vyrobit? Ve kterých písničkách se o nich zpívá?

 Sedláček rozsívá...
 čas:  45 minut

pomůcky:  vytištěná básnička nastříhaná na řádky, 3 papíry s nadpisy SETÍ, ŽNĚ, MLAT

cíl:   Porozumět textu a procvičit si práci ve skupině.

tip:   Vyzveme děti, aby si jednotlivé sloky namalovaly, zarecitovaly nahlas, přehrály jako scénku.

 Když se řekne...
 čas:  45 minut

pomůcky:  kamínky nadepsané písmeny

  pro složení slov (ječmen, oves,

   pšenice, žito), psací potřeby 

  a papíry

cíl:   Procvičit skládání slov 

  z písmenek. Propojit obilí s tím,

  co děti znají z běžného života.
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 Oranžový chlebíček
 čas:  90 minut

pomůcky:  dýně Hokaido, kuchyňské náčiní,

  trouba a forma na biskupský 

  chlebíček, recept a suroviny viz dále

cíl:   Seznámit se s lokálními recepty 

  ze sezónní úrody.

tip:   Z vyzkoušených receptů si děti 

  mohou vytvořit vlastní nebo 

  společnou třídní kuchařku.

  Přepsané recepty doplní fotkou 

  nebo vlastní ilustrací.

Třídu rozdělíme do 3 skupin. Do každé dáme nastříhané řádky jedné sloky a vyzveme děti, ať poskládají 

z řádků jednotlivé sloky básničky. Dalším úkolem dětí je přiřadit ke každé sloce název, který vystihuje, co se 

s obilím dělá. Vybrat si mohou z nabídky nadpisů na papírech. Následně děti vyzveme, ať jednotlivé sloky 

vysvětlí a rozvedou svými slovy. 

K dětem: 
Jaké druhy obilí sedláček rozsívá? Jak se seje obilí? Co tomu předchází? Kteří ptáci žijí kolem pole? Čím se 

           v zimě živí? Čím se obilí mlátí? Kde a jak se skladuje? Co se děje s obilím dále po mlatu?

K dětem: 
Na konci léta a na podzim se sklízí nejen obilí (jako budeme za rok my) ale i tykve, cukety a dýně mnoha 

tvarů a barev. Menší zakroucené používáme na podzimní výzdobu a velké oranžové třeba na Halloween. 

Jedlé odrůdy (nejlépe oranžová Hokaido) jsou i velmi zdravé. My využijeme lahodné dýňové pyré do receptu

na sladký chlebík. Můžeme použít zbytky odřezků z dlabání halloweenské dýně nebo doma zbyde třeba 

         mamince kus pečené dýně, ze které dělala polévku.

Sedláček rozsívá, 
ptáček za ním sbírá:
“Sej, sedláčku, hodně hustě,
ať za tebou hodně roste
pšenička zelená!”

Sedláček sklizuje, 
ptáček se raduje, 
že bude mít vyživení
v té plné stodole.

Sedláček vymlátil, 
ptáček se zarmoutil, 
že nebude ve stodole, 
čím by se obživil. 
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Postup: 

Připravíme si pyré. Dýni (nejlépe Hokaido) nakrájíme na větší kousky, zbavíme semínek a s trochou oleje upečeme

doměkka v troubě (asi 30 minut. na 180 stupňů). Rozmixujeme nebo rozmačkáme vidličkou. Necháme vychlad-

nout a smícháme s vejcem, olejem a cukrem. Ve vedlejší míse smícháme mouku s kypřícím prášek a skořicí. Vše 

spojíme dohromady a mícháme do hladkého těsta. Vložíme do vymazané hranaté formy na biskupský chlebíček 

a pečeme na 180 stupňů asi 45 minut. Propečenost otestujeme špejlí.

 Mlýny na Kutnohorsku a Kolínsku
Obilí, které se v létě sklidilo, se právě zpracovává ve mlýnech. Za rok si to třeba děti samy vyzkouší v ručním 

mlýnku. Nyní je dobrý čas podniknout exkurzi do většího mlýna. Zkusíme se s dětmi pobavit, jestli znají nějaký 

v okolí. Vyzveme je, ať se příště dobře podívají na pytlík s moukou, kde se vždy název mlýna uvádí. Možná, 

že budou znát i nějaké mlýny, které už svou původní funkci neplní, ale jsou to stále zajímavé stavby. Některé 

se přeměnily na penziony, a tak se v nich může i přespat. 

Tématické tipy na výlety a publikace:

Naučná stezka údolím Vrchlice se zříceninami mlýnu, www.kudyznudy.cz | Kohoutův (Kardův) mlýn, Červené Pečky,

www.vodnimlyny.cz | Vodní mlýn na Sázavě, Budčice, www.turistika.cz | Mlýn Kasanice, Čestín, funkční mlýn 

s prodejem mouky, www.cestujemepocr.cz | Český mlynář, funkční mlýn v Týnci nad Labem, www.ceskymlynar.cz

Kniha Vodní mlýny na Kutnohorsku, Josef Jirousek, www.databazeknih.cz | Petrovický mlýn, ubytování, 

www.petrovicky-mlyn.cz

 František Jungbauer, Hrudka Babulka a slunce Zlatoočko
Příběh pšeničných klásků, čtení na celý rok, od zasetí po sklizeň. Čtení ve třídě můžeme doplnit o výtvarné aktivi-

ty inspirované příběhem, zařadit do dramatické výchovy či si některé básničky zhudebnit. 

RECEPT

Suroviny:  

300 - 350 g rozmačkaného pyré z pečené dýně

                       (část může být i cuketa)

2 vejce

100 g slunečnicového oleje

150 g cukru

300 g hladké mouky

150 g celozrnné mouky

1 ks kypřícího prášku 

        (nejlépe bezfosfátový z vinného kamene)

lžičku skořice

pro barvu můžeme přidat i lžičku kurkumy
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Listopad
Co žije pod zemí | Girlandy s názvy obilí | Svatý Martin na svém koni

Život kolem pole, landart | Dejme slovům rým
Svatomartinské rohlíčky | Pekárny



 Co žije pod zemí 
 čas:  45 minut

pomůcky:  velký papír (nejlépe přírodní balicí papír), pastely, pastelky, uhly, bílá tempera nebo křída

cíl:   Získat zkušenost s prací s omezenou škálou barev a použitím kontrastu pro výtvarné 

  vyjádření.

tip:   Malování jde kombinovat s koláží.

 Girlandy s názvy obilí
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  klacíky, větve, laťky, provázek,

  zbytkové kousky textilu nastří- 

  hané na trojúhelníčky, či proužky, 

  lihové ixy, příp. barvy na textil,  

  sešívačka

cíl:   Pozorovat změny na políčku  

  a vyzdobit ho.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Děti rozdělíme do malých skupinek a každé dáme velký kus balicího papíru a kresebný materiál. Volíme 

přírodní materiály i barvy, které evokují půdu (uhly, hnědou škálu pastelů, pastelek). Papír můžeme lehce 

zmuchlat a zase narovnat a rozdělíme ho vodorovnou čárou tak, aby větší prostor dostalo podzemí. Děti 

kreslí vše, co je napadne, že mohou najít pod zemí (objevují se i kostry, poklady, doupata lišek a králíků, 

potrubí atd.). 

Když jsou s podzemím hotové, dáme jim jinou barevnou škálu pastelek a vyzveme je, aby doplnily horní 

část obrázku (nebe, stromy…). V půdě nakonec umocníme výtvarný kontrast tím, že kolem podstatných 

předmětů (zvířecí doupata, truhla s pokladem, cestičky) děti domalují světlo pomocí bílé tempery nebo 

křídy. 

Výsledné obrazy si můžeme vystavit a připomenout si je, až se na jaře bude vše probouzet. Obrázek na jaře 

můžeme udělat naopak - dát větší prostor části „nahoře” (květiny, hmyz, sluneční paprsky).

K dětem: 
Které vzpomínky se vám vybaví z minulého měsíce? Co jsme se dozvěděli, dělali, ochutnali? Co nás a naše 
políčko čeká v listopadu? Příroda se ukládá k zimnímu spánku a některé rostliny stahují svou sílu do země, aby 
byly připraveny na jaře zase vyrašit. Pod zemí a v půdě najdeme kromě kořenů i spoustu živočichů a možná 
       i dalších věcí. Co všechno vás napadne?
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Během listopadu musí naklíčené obilí lépe zakořenit a vytvořit první listy. Nové rostlinky musejí být 

dostatečně silné, aby v zimě odolaly mrazům.

Zkusme obilí povzbudit v jeho snažení a vyzdobit políčka zavěšenou girlandou, řetězem z vlaječek. 

Na jednotlivé vlajky můžeme napsat písmena pro složení názvu zaseté obiloviny, tematický verš, nebo 

přání dostatku sil na přežití zimy. 

Okolo políčka umístíme zapíchnuté klacíky či laťky a mezi ně navážeme provázek s přišitými vlaječkami. 

Na výrobu vlaječek lze použít např. stará prostěradla nebo zbytky látek, která děti vyzdobí a popíší barvami 

na textil či lihovkami. Látkové vlaječky připevníme na provázky sešívačkou. 

Po přečtení básničky vyzveme děti, ať si na čtvrtky

nakreslí základní postavy a atributy z příběhu. 

Ty pak vystříhnou a nalepí na špejle. K vytvoření 

scény stínového divadla nám poslouží prostěradlo 

a lampa.

 K dětem: 
Kdy jsme byli na políčku naposledy? Co jsme na něm dělali? Pojďme na něj i v listopadu zaměřit naši pozornost.     
          Co se na něm nyní děje? 

 Svatý Martin na svém koni
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  lidová básnička viz níže přepsaná

   na tabuli či vytištěná, tužky, 

  čtvrtky, nůžky, špejle, lepicí páska, 

  prostěradlo, šňůra, kolíčky, lampa

cíl:   Seznámit děti s legendou 

  o sv. Martinovi. Rozvíjet tvořivost

  a trénovat zručnost.

K dětem: 
Znáte příběh svatého Mar  na? Víte, kdy se slaví
jeho svátek? Jaká pranos  ka se k němu váže? 
Je o něm básnička, pojďme si k ní vytvořit loutky 
         pro s  nové divadlo.  
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Svatý Martin na svém koni 
jede cestou mrazivou.

U cesty se stařec choulí:
„Obdaruj mě almužnou!“

„Co ti dám, můj bratře milý?
Oč se s tebou rozdělím?“

Martin mečem plášť svůj půlí:
„Vezmi, kéž tě potěším.”    

Zdroj: www.promaminky.cz



 Život kolem pole, landart 
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  dostatek shromážděných přírodnin z okolí, případně tužky, papíry, podložky

cíl:   Rozvíjet tvořivost s využitím přírodních materiálů a seznámit děti s životem na poli.

 Dejme slovům rým
 čas:  45 minut

pomůcky:  psací potřeby a papíry, tabule, křídy

cíl:   Společně vytvořit verše s podzimní tematikou.

 Svatomartinské rohlíčky
 čas:  90 minut

pomůcky:  kuchyňské náčiní, vytištěný recept viz dále, nůžky, papír

cíl:   Vyzkoušet nový pokrm. Naučit se číst recept a dodržet postup. Naučit se vážit.
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Vyzveme děti ať zkusí každý sám nebo ve skupinkách vymyslet, co se rýmuje na slova k tématu, např.: 

v listopadu…, babí léto..., na dušičky..., svatý Hubert..., na svatého Martina..., o svaté Kateřině…, na podzim…, 

na poli..., naše obilí… Povzbudit dětské přemýšlení můžeme příklady pranostik, např.  „Listopadové hřmění 

pšenici ve zlato mění”.

K dětem: 
Pro které živočichy je pole domovem? Umíte je pojmenovat? Které z nich jste viděli venku na vlastní oči? 
Pojďme se inspirovat přírodou, životem v ní i jejími materiály a zkusit okolí políčka vyzdobit ztvárněním 
některého z těchto zvířat. Použijeme přírodní materiály z okolí (zeminu, kameny, větve, listy, mech, šišky, 
jehličí, trávu, kvě  ny…). Následující týdny budeme pozorovat, jak naše dílo žije vlastním životem a postupně 
          se nám mění před očima. Tvoření v přírodě za použi   přírodních materiálů, se říká land art.

K dětem: 
16. 11. se slaví Den poezie! Zkusíme jej oslavit vlastním veršováním? Které podzimní plodiny znáte? Zkusíte     
          vymyslet, co by se na ně rýmovalo? 

K dětem: 
Na jakých dobrotách jsme si spolu již pochutnali? Jaké nové recepty vyzkoušeli? Jaké znáte druhy rohlíčků?    
         Kromě sypaných mákem a vanilkových, je také speciální recept na listopadové rohlíčky Svatomar  nské! 

Nové pojmy:
landart: druh krajinné architektury a umění, tvoření v přírodě za použití přírodních materiálů, např. Andy Goldsworthy, Robert Smithson, 
Jan Pohribný
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3. Odpočaté těsto rozdělíme na pět stejných dílů. Každý díl těsta vytvarujeme do koule a potom rozválíme 

na tloušťku okolo 3 mm a pěkně dokulata. Nožem z kruhu vykrojíme 6 stejně velkých trojúhelníků.

4. Ořechovou náplň postupně odebíráme a každý kousek tvarujeme na malý váleček (asi jako malíček). 

Náplň dáme na širší okraj trojúhelníku a pak srolujeme do rohlíčku. Okraje rohlíčku stiskneme pevně mezi 

prsty, aby se těsto na koncích spojilo a ohneme do tvaru půlměsíce. Přesný postup rolování je na videu 

u receptu Martinské rohlíčky na blogu Cuketka.cz 

5. Připravené rohlíčky rozložíme na plech (nepřilnavý, na silikonovou podložku nebo na pečící papír) 

a potřeme vajíčkem. Dáme do trouby rozehřáté na 180 stupňů a pečeme asi 15 minut do zlatova. Hotové 

rohlíčky posypeme moučkovým cukrem. Recept podle Cuketka.cz

RECEPT

Suroviny na těsto:  

50 g hladké mouky

250 g másla

4 žloutky

150 ml smetany (30 %)

2 lžíce moučkového cukru

špetka soli, vejce na potření

moučkový cukr na zdobení

Suroviny na ořechovou náplň: 

175 g mletých vlašských ořechů

125 g moučkového cukru

1 lžička vanilkového extraktu

2 bílky

Vanilkový extrakt v náplni můžete nahradit 

vanilkovým cukrem. Stejně tak můžete obměnit 

i samotnou náplň (vyloženě se tu nabízí maková). 

Jednotlivé suroviny z receptu přepíšeme na lístky 

papíru, ty přeložíme a vložíme do zadělávací mísy. 

Děti vyzveme, ať utvoří dvojice až trojice a každá 

skupinka si přijde vylosovat jeden lísteček. Přidání

této suroviny budou mít v receptu na starosti. 

Vytištěný recept dáme mezi děti, pomůžeme 

s přečtením a vysvětlením obsahu.

Postup:

1. Mouku dáme do mísy. Přidáme na kostičky nakrá-

jené máslo, žloutky, smetanu, cukr a špetku soli. 

Těsto zpracujeme v ruce nebo v robotu. Těsto má 

být nelepivé, které bude pěkně držet. Zabalíme 

ho do fólie a necháme odpočinout v lednici (alespoň 

30 minut).

2. V jiné míse smícháme mleté ořechy s cukrem, 

vanilkovým extraktem a bílkem. Vzniknout by měla 

tužší a lepivá jednolitá hmota. 

33



 Pekárny
V říjnu si děti zmapovaly, kde v jejich okolí mouku melou, teď se s nimi zkuste pobavit, kde z ní vyrábějí 

pečivo. To kupované ve velkých supermarketech bývá často zmražené a na prodejně rozpékané. Kde 

nakupují pečivo nejčastěji? Podpořte je, ať se zkusí v menších obchodech slušně zeptat, ze které pekárny 

pochází. Třeba se jim povede dohledat, kdy byla pekárna založena, a kolikátá generace v ní již peče. Kolik 

pekařství ve svém městě napočítají?

Tradiční pekárny mívají široký sortiment a několik prodejen. V poslední době se objevují i minipekárny 

s jednou prodejnou, kde je méně výrobků, ale dbají na řemeslnou výrobu bez zbytečné chemie a pečou podle

originálních receptů. Zkuste si s dětmi naplánovat návštěvu nějaké malé a pro srovnání i větší pekárny

v okolí. Děti se mohou pokusit zjistit, jaké vybavení má pekařská provozovna oproti normální kuchyni, 

jak velké množství mouky zpracovává, jaké jsou speciality ve vašem regionu. 

Pár tipů od nás:

Pekárna Hankovec, pekárna a prodejna v Kolíně založena již v roce 1901

Pekárna Fetter, řemeslná pekárna a prodejna v Kolíně

Pekárna Nebovidy, rodinná pekárna u Kolína

Středovy Pekárny, pekárna v Kutné Hoře založena již v roce 1904

Chleby jako v nebi, kvásková pekárna v Kutné Hoře

Merhautovo pekařství, pekárna a prodejna v Kutné Hoře

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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ZIMA
prosinec | leden | únor

Pole odpočívají pod sněhem. Rok se nachýlil ke svému závěru. 
Pozorujeme zimní krásu a v teple domova trávíme čas se svou 
rodinou. Vracíme se k tradicím. Odpočíváme a nabíráme sílu, 
tak jako příroda, na probuzení a další roční cyklus. 

spánek  | zrak | voda | zimní slunovrat | Morana



Podzim končí, příroda venku mění barvy, přechází do své tišší fáze, naše políčko usíná. I my se nyní 

stáhneme z venku spíše do tepla. Svou pozornost a podporu ale políčku věnujeme i v zimě. Nebudeme 

na něm pracovat ani do jeho klidu zasahovat, spíše pozorovat jeho spánek a střežit jeho klid. Můžeme 

se inspirovat jeho zimním zklidněním, díky kterému s jarem zesílí. K políčku soustředíme například naši 

oslavu navracejícího se slunce.

Smysl, kterému dáme v zimním období víc pozornosti bude zrak, i ten co se dívá dovnitř a tiše nás vede.

„Substance”, která nás bude zimou provázet, je voda v různých svých skupenstvích. Zamrzlá voda, která 

„usnula” v ozdobičkách z přírodnin, sníh jako základní materiál pro stavbu ledové pece na chleba, přiblížené

detaily sněhových vloček, čerstvě napadaný prašan jako nekončící role bílého papíru. 

ZIMA

Oslavy koloběhu roku: kolem 21. 12. Zimní slunovrat 
S oslavou zimního slunovratu vítáme příchod nového období, zimy. Podzimní bohyně úrody, Mokoš, předává 
své pomyslné žezlo zimní „ledové královně”, Moraně. Ta prochází políčkem a vede jej k zimnímu spánku.
Při zimním slunovratu zažíváme nejdelší noc roku a nejkratší den. Přírodě potrvá další tři měsíce, než délku 
dne a noci, poměr světla a tmy, zase vyrovná. Od zimního slunovratu se nám dny minuty po minutě začínají 
pomaličku prodlužovat, světla i slunce přibývá a nejtemnější část roku se postupně rozplývá. Zimní sluníčko, 
které se navíc odráží v zamrzlém ledu, nám projasní dny a připomene svou životodárnou sílu ve vzpomínkách    
          na prozářené dny léta.
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Prosinec
Obilí pod drobnohledem | Oslava návratu slunce | Slaměné ozdobičky

Zamrzlé ozdoby | Zimní hádanky | Vizovické pečivo
Dárky s vůní chleba | Pohádky co voní po chlebu



 Obilí pod drobnohledem
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  zrna ječmene, pšenice, ovsa, žita, 4 obilné klasy od každého druhu obilí, pytlík, 

  4 plechy/tácy, 4 misky, lupy, případně kapesní mikroskopy

cíl:   Seznámit se s odlišnostmi jednotlivých druhů obilí a naučit se je rozeznávat, práce s lupou,

  kapesním mikroskopem.

 Oslava návratu slunce
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  prskavky, čajové svíčky v zavařovacích sklenicích, mouka, černé a bílé lihové ixy, zrní 

  (volitelné), básničky viz dále

cíl:   Udržet pozornost u políčka i v zimních měsících. Vytvořit vlastní rituál.

tip:   Z této aktivity můžeme udělat „komunitní” setkání. Přizvat rodinné příslušníky nebo další

   osoby, které se do projektu již zapojily (pomohly s oráním či setím, poskytly osivo…). 

  Na zahřátí můžeme nabídnout třeba meltu,  teplou „kávu” z obilovin s mlékem a medem.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

PROSINEC

Třídu rozdělíme do 4 skupin. V pytlíku máme připraveno po jednom klásku od každého druhu obilí. 

Zástupci skupin si z pytlíku vylosují každý jeden druh klásku. Každá skupinka dostane jeden plech či tác 

se smíchanými 4 druhy zrn a jejím úkolem bude vybrat do misky jen ten druh obilí, který si jejich zástupce 

vylosoval z pytlíku. Když mají skupinky hotovo, vymění si své tácy, postupně 3 x. Výsledkem budou prázdné 

plechy a plné 4 misky vytříděného obilí (použijeme do dalších aktivit). 

Vyzveme děti, aby si svůj druh obilných zrn a klasů dobře prohlédly pod lupami či kapesními mikroskopy, 

a své pozorování zakreslily tužkou nebo tenkým ixem na papír. U mikroskopů se skupinky protočí, aby si 

každý mohl prohlédnout a zakreslit detail výřezu jednotlivých druhů. Každý si tak může nakreslit zrno, klas 

i detail z mikroskopu všech 4 druhů. 

Na závěr aktivity ulevíme očím od pečlivého zkoumání a vrátíme se k podzimnímu trénování hmatu. Obilky 

vložíme zpět do pytlíku a vyzveme děti, ať se pokusí rozeznat jednotlivé obilky se zavřenýma očima, jen 

po hmatu. 

K dětem: 
Co jsme společně během podzimu zažili? Nastupuje zima se svými zvláštnostmi, které se projevují jak v přírodě,
tak v tradicích a zvyklostech. Některé z nich se týkají naší cesty za chlebem. 
Jaké druhy obilí už známe? Popíšete slovy jak se od sebe liší jednotlivé obilky? Zkusíme se na chvíli zastavit 
          nad rozdíly jednotlivých druhů. Budeme si hrát na „Popelky”...

K dětem: 
          Co se stane, když na chvíli „vypneme“ zrak? Dokážeme jednotlivé klásky rozlišit i poslepu?

40

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba



PROSINEC

Skleničky od zavařenin mohou děti ozdobit lihovými ixami, vložit čajovou svíčku. Venku je můžeme 

společně zapálit a rozsvítit tak okolí políčka. Postavíme se dokola, jednomu z dětí rozsvítíme prskavku, 

to přiložením k sousedově prskavce posílá světlo dál. Tak se postupně rozzáří celý kruh. V kruhu mohou 

zaznít nejen básničky a písničky, ale také vzpomínky či vyslovená přání. 

Pošleme po kruhu pytlík s moukou (s sebou máme ještě alespoň jeden navíc), každý si z něj trošku nabere. 

Foukneme mouku směrem ke středu políčka, myslíme na své přání pro něj, nebo ho vyslovíme. 

Dříve se bílá mouka či krupice sypala na okenní parapet nebo práh domu, jako ochrana proti meluzíně. 

Zvyk zajišťující dobrou úrodu, kterým se můžeme inspirovat pro vytvoření vlastního rituálu, je Ovseň 

- slovanský zvyk, který se dodržoval o zimním slunovratu a měl pravděpodobně zajistit bohatou úrodu. 

Spočíval v obsypávání lidí zrním. Pokud nám zbylo nejaké zrní, můžeme se navzájem symbolicky posypat 

pár zrnky, abychom měli všeho dobrého dostatek. 

Volám tě, sluníčko, haló, haló, 
tepla je na světě málo, málo,
vylez a rozežeň mraky, mraky, 
a já ti pomůžu taky, taky.

Sněží, sněží, to je krása,
sníh mě chladí do tváře, 
na pole už také střásá
krajkované polštáře. 

Stráň je jako ze smetany, 
chaloupky jak od mouky, 
sníh se sype na vše strany, 
smrkům krášlí klobouky.

K dětem: 
Pojďme se podívat ven, jak se daří našemu políčku. Zazpíváme mu a přilákáme dobré počasí. Poprosíme 
i o sněhovou peřinu, která ochrání obilí před mrazem a s jarním táním mu dodá dostatek vláhy k růstu. Sluníčko
symbolicky přilákáme prskavkami a svíčkami. Sněhovou nadílku přivoláme symbolickým vyhozením trochy    
         mouky do vzduchu.
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 Slaměné ozdobičky
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  sláma (může být i z balíku), nůžky, jehly a nitě, drátek, kleštičky, ilc (nemusí být), slaměné

   vánoční ozdobičky pro inspiraci (nemusí být)

cíl:   Naučit se tvořit z nového materiálu a vyrobit si vlastní dekorace.

tip:   Inspiraci je možné najít na webu. Videonávodů na slaměné ozdoby je na internetu hned  

  několik, např. na www.living.cz

 Zamrzlé ozdoby
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  nízké misky, sezónní bobuloviny 

  a jiné plody, zrní, provázek, nůžky

cíl:   Naučit se vyrobit z přírodnin 

  zimní dekorace a krmítka 

  pro ptáky.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

PROSINEC

Nastříhaná sláma se dá prošívat, provlékat, tvarovat pomocí drátku. V kombinaci s nastříhaným červeným 

ilcem, můžeme vytvořit vánoční řetěz, tvarovat základní vánoční tvary (hvězdičku, kometu, rybu, srdce) 

nebo nechat děti experimentovat a vytvářet své originální ozdoby. 

Například:

Děti si na papír načrtnou obrys jednoduchého obrázku (rybku, srdíčko). Nastříhají si stejně dlouhé kousky 

slámy, jako jsou jednotlivé linky obrázku. Těmi potom prostrčí drátek, který po ohnutí drží tvar. Nebo si 

nastříhají 4 stejně dlouhé kousky slámy, které uprostřed prošijí nití. Vznikne hvězdička. 

K dětem: 
Míváte na stromečku o Vánocích ozdobičky ze slámy? Zkusíme si je letos vyrobit sami. Jak souvisí sláma 
s chlebem? Kde ji najdeme? K čemu dalšímu se používá? Kdo máte doma ještě nějaký další výrobek 
            ze slámy?

K dětem: 
V zimě sice nemusíme tolik pečovat o políčko, ale 
je dobré se postarat o život kolem něj. Ptáci kolem 
políčka potřebují v zimě trochu přikrmit. Vyrobíme 
pro ně ledová krmítka, která okolí políčka zároveň    
          ozdobí.
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 Zimní hádanky
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  vytištěné a nastříhané hádanky, lístečky nadepsané s odpověďmi, psací potřeby a papíry

cíl:   Zkusit vyluštit hádanky. Rozvíjet práci ve skupině a komunikační dovednosti.

tip:   Jednotlivé hádanky lze využít jako inspiraci pro výtvarné tvoření. Děti si vyberou, kterou 

  z nich chtějí překreslit či přemalovat.

Třídu rozdělíme do dvojic či trojic. Každá skupina si vylosuje jeden složený papírek s hádankou. Jejich 

úkolem bude na chvíli se zamyslet a zkusit uhodnout, jaká je odpověď. Svůj odhad si zapíší. Poté vyzveme 

skupinky, aby jedna po druhé přečetla svou hádanku ostatním a nechala je hádat. Své tipy na jednotlivé 

hádanky si všichni zapisují. Odpověď zatím neprozradíme. Stejné dvojice či trojice si nyní vylosují lístečky 

s odpověďmi.

Skupinky čtou opět po kruhu své hádanky (např. v opačném směru) i svůj tip na odpověď. Ozve se také 

skupinka, která si myslí, že si správnou odpověď na přečtenou hádanku vylosovala. 

Běží to v potoku, od roka do roku, a vždycky 
dopředu a nikdy dozadu. Pověz mi, proroku, 
co je to? Voda.
 
Bez čeho žádný pekař neupeče chléb? Bez kůrky.

Člověku jsem dobrý druh, stvořil jsem mu džbán 
i pluh, les mě živí, voda hubí, jen dej pozor 
na mé zuby! Oheň.

Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery 
bez dláta, a přece je pevný dost. Mráz.

Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. 
Měsíc viděl, nepověděl, hvězdy znaly, pohlídaly, 
slunce vstalo, posbíralo. Rosa.

Vyrazíme s dětmi ven na sběr plodů v okolí. Plastové misky či talířky vyložíme nasbíranými přírodninami 

a zrním. Přes okraj položíme provázek, zalijeme cca 2 cm vody. Misky umístíme přes noc ven (na okenní 

parapet, pokud v noci mrzne) nebo vyskládáme do mrazničky. Druhý den je vyklopíme. Pokud bude vrstva 

vody dostatečně silná, po vyndání z misky led nepraskne. Ozdobná krmítka společně zavěsíme za provázek 

na strom nebo keř k políčku. 

Pokud jsou na dohled z oken třídy, můžeme je průběžně pozorovat dalekohledem. 

K dětem: 
Znáte nějakou hádanku o chlebu? Zkusíme spolu některé hádanky k našemu tématu rozluš  t. Vymyslíte svou    
         vlastní hádanku o políčku, obilí, mlýnu, mouce, peci, pekařce, těstu nebo o chlebu?

Do šatů mě nabíráš, pak přede mnou zavíráš, 
v teple pro mne slzí oči, vše se za mnou venku točí, 
beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky. 
Vítr.

Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, 
když mě vidíš, nevidíš. Tma.

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. 
Oči.

Špičatý, placatý, lepí se ti na paty, na slunci 
mu neutečeš, hlavičku mu neučešeš. Stín.

Celého tě obleku bíle jako do krupice, a když 
přijdeš do světnice, honem z tebe uteku. Sníh.

Zdroje: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Zima 3; www.promaminky.cz; www.ff.muni.cz; www.pf.jcu.cz; www.zsvn.cz
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 Vizovické pečivo
 čas:  45 minut příprava, 45 minut tvoření z těsta (druhý den)

pomůcky:  kuchyňská váha, hladká mouka, lžíce, voda, ocet, vejce, štěteček, ostré nůžtičky, nožík, 

  špejle, párátka, plech, hladká podložka, kmín, nové koření, kuličky pepře a hřebíček, 

  vytištěné obrázky pro inspiraci

cíl:   Vyzkoušet si vyrobit dekorace z těsta a naučit se tradiční lidové tvoření ozdob. Rozvíjet jemnou 

  motoriku.

tip:   Výroba ozdob z vizovického těsta je skvělá příležitost k pozvání širší rodiny dětí. Třeba se mezi

   pozvanými najde zkušený výrobce vizovického těsta a ostatní se od něj budou moci přiučit. 

Život chleba | MAP Kutnohorsko

PROSINEC

K dětem: 
Ne všechna těsta vyrobená z mouky jsou jedlá. Mouka se od pradávna využívala i k vytvoření dekorací a ozdob, 
třeba z vizovického těsta. Slyšeli jste o něm někdy? Víte proč se tak jmenuje? Nezapomeňte, že vizovické těsto   
          není jedlé, že je jen na ozdobu. Při jeho zdobení se používají ostré nástroje, buďte opatrní. 

Hnětení vizovického těsta je poměrně pracné a zdlouhavé, trvá alespoň 30 minut. Čas dětem zpestříme

například čtenou pohádku k tématu: Pohádky pana Donutila, Pekař a tajemný pamlsek, online 

na www.ceskatelevize.cz. 

Tvoření:

Základním prvkem pro vytváření vánočních ozdob z vizovického těsta je tenký váleček, který vyválíme 

dlaní na suché hladké podložce. Z válečku se tvoří kroužky, splétají copánky, stáčejí spirálky. Další prvek 

je kulička, která se mezi prsty zploští na placičku. Z ní se modelují a vystřihují lístečky nebo kvítky. Kousky 

těsta (konce kroužků, lístečky) k sobě přilepíme jen tím, že je navlhčíme mokrým prstem. Nožíkem řežeme 

z těsta proužky (ze zploštělého válečku), nůžkami stříháme okraje květů, hvězdiček, nastřiháváme šupiny 

rybkám a podobně (podle vzorů). 

Výtvory dozdobíme kořením (očička z kuliček pepře apod.) U každé ozdobičky musíme počítat se způsobem

 zavěšení (udělat dírku nestačí, speče se) a přidat očko z těsta. 

Hotové ozdoby klademe na čistý, nemaštěný suchý plech. Minimálně hodinu je necháme odležet. Pak 

ozdobičky opatrně potřeme rozšlehaným vejcem. Dáme do trouby a při 50 stupních sušíme, dokud povrch 

ozdobiček nezačne být lesklý. Pak přidáme teplotu a při 120 až 150 stupních upečeme do zlatohnědé barvy. 

Ještě teplé nožem podebereme a odlepíme od plechu. Zdroj: www.jaktak.cz a ireceptar.cz

RECEPT

Suroviny:  

250 g  hladké mouky

1 dcl vlažné vody, lžíce octa 

Postup: 

Do mouky v míse postupně vléváme vodu

s octem a promícháváme nejprve vidličkou a poté

rukama. Těsto je potřeba zabalit do vlhkého

ubrousku a igelitu, odložit přes noc do chladu. 

Nové pojmy: vizovické pečivo: nejedlé dekorativní pečivo z moravských Vizovic. Některé igurky mají své tradiční symbolické významy 
(např. veverka - hospodárnost, žába - dostatek pitné vody, štír- bohatství).
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 Dárky s vůní chleba
Chlebové koření

S dětmi se pobavíme, co si vybaví, když se řekne pečivo a koření. Do chlebového těsta se vždy přidávalo 

koření, které mu dodávalo vůni, zlepšovalo chuť a také přispívalo k lepšímu strávení pečiva. Hotové chlebové

koření lze koupit na internetu nebo ve specializovaných obchodech (zdravá výživa, obchod s kořením), ale 

jde i  snadno vyrobit. Když ho navíc děti vloží do skleničky, kterou samy ozdobí, získají krásný a originální 

vánoční dárek. 

Pomůcky: různé druhy celého koření, které se hodí do chleba (kmín, koriandr, černucha, anýz, fenykl, 

kardamom, modrý mák, bílý mák, sušená cibule). Dobré je přidat i česnek v prášku. Mlýnek nebo hmoždíř, 

skleničky s víčky, lihové či lakové ixy/barvy na sklo, provázek/stužka, tvrdý papír/karton, děrovačka.

Pro vytvoření základu chlebové kořenící směsi použijeme kmín a k němu přidáme alespoň další dva druhy 

koření, podle dostupnosti a vlastních chutí. Jednotlivé druhy koření rozdrtíme v hmoždíři či rozemeleme

v mlýnku. Do skleničky namícháme podle sebe zvolenou kombinaci rozdrceného či namletého koření. 

Skleničky si ozdobíme lihovými ixy či barvami na sklo. Z kartonu vystřihneme cedulky, proděravíme, 

popíšeme složením a věnováním. Cedulky  dozdobíme a přivážeme provázkem ke skleniče. Na víčka 

se hodí nalepit ozdobené vystřižené kolečko z tvrdého papíru nebo samolepku. 

Aroma kameny z mouky

Mouka se využívá nejen v kuchyni, ale i při výrobě netradičních dárků. Pomocí mouky, vody, soli a vonných 

olejíčků si děti vyrobí aroma kameny pro sebe nebo jako dárek domů.

Přísady: půl šálku hladké mouky, čtvrt šálku soli, necelého čtvrt šálku vařící vody, étrerické oleje, 

potravinářské barvy

Postup: Mouku se solí zalijeme vařící vodou a mícháme polévkovou lžící. Postupně přidáme éterické oleje,

případně potravinářské barvy. Pokud těsto lepí, přidáme hladkou mouku. Z uhněteného těsta tvoříme 

„kameny“ různých velikostí, které dáme uschnout k radiátoru na pečícím papíru.

„Kameny“ uschnou, ztvrdnou, voní a jsou krásným dárkem. Jejich výhodou je, že na ně můžeme kapat 

opakovaně éterické oleje ve chvíli, kdy jejich vůně vyprchá. Zdroj: www.energieodxenie.cz

 Pohádky co voní po chlebu
K adventnímu času patří pohádky a příběhy, třeba 

takové, které voní po chlebu:

O dívce, která šlápla na chléb

Jak se peče štěstí

Obě celé pohádky najdete na youtube.com
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PROSINEC
Prostor pro Vaše poznámky

Možná Vás při aktivitách něco napadlo, možná by byl lepší jiný postup. 

„Dejte“ své myšlenky a inspiraci na papír třeba pro příště.



PROSINEC



PROSINEC Bohyně Morana - omalovánka mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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Leden
Barvy chleba kolem nás | Jak na Nový rok | Koloběh roku | Není mouka jako mouka

Mouka podle jemnosti | Sněhová pec a pečivo | Cizí jazyky a mlsné jazýčky
Tříkrálový koláč | Látkové doplňky k pečivu a pečení | Povídání o chlebu



 Barvy chleba kolem nás
 čas:  20-45 minut

pomůcky:  psací potřeby, papíry, fotoaparáty (volitelné)

cíl:   Naladit se na téma projektu. Zaměřit pozornost na vnímání barev, struktur a tvarů v přírodě.

tip:   Pokud má třída k dispozici fotoaparát, mohou děti barvy a materiály připomínající chléb

  fotit a následně z nich vytvořit koláž. 

 Jak na Nový rok
 čas:  20 minut

pomůcky:  zimní oblečení a obuv, 

  seznam otázek (příklady dále)

cíl:   Připomenout si přání vyslovená na 

  podzim u setí. Zahřát se pohybem.

LEDEN

K dětem: 
Procházíme spolu dalším zimním měsícem, čerstvě novým rokem. Zkusme se na chvíli dívat kolem sebe jinak. 
Až půjdeme na procházku do přírody nebo na zahradu, všímejme si: Co všechno kolem nás má barvu hlíny? 
Jaké ods  ny může mít? Jak se dá tato barva namíchat? Kde vidíme barvu obilných zrnek? Jak se tato barva 
jmenuje? Co nám připomíná barvu rostoucích klásků? V čem vidíme barvu mouky? Co má kolem nás barvu 
            těsta, upečeného chleba, jeho kůrky? Jaké ods  ny může mít?

Podobně se můžeme zaměřit na vyhledávání struktur, povrchů či tvarů, které jsou na omak podobné nebo 

vypadají jako hlína, zrna, klasy, mouka, chléb.

Rozdělíme třídu do skupin a každé necháme vylosovat jedno slovo k tématu (hlína, voda, zrna, klasy, plevy,

mouka, těsto, pečivo). Je dobré, pokud máme možnost vyrazit ven. Kdyby ne, posadí se děti pohodlně 

u oken. Ať už venku na procházce nebo skrz okno, soustředěně pozorují okolí a hledají, co jim jejich vylo-

sované slovo venku připomíná barvou, povrchem tvarem. Své postřehy si zapíší. Na závěr skupiny sdílejí 

výsledky pozorování.

K dětem: 
Aby se přání splnilo, je dobré jej opakovat. Pojďme 
si k políčku připomenout, co jsme mu přáli, když 
jsme seli obilí. A co bychom chtěli popřát sami sobě? 
Začátek nového roku je dobrý čas pro vyslovení 
svého přání. U políčka se na čerstvém vzduchu 
          také rozhýbeme.
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 Koloběh roku
 čas:  20 minut

pomůcky:  zimní oblečení a obuv, klubko provázku, nůžky

cíl:   Představit si posloupnost času a znázornit si koloběh roku.

 Není mouka jako mouka
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  7-9 balení různých druhů muk (např. pšeničná, žitná, kukuřičná, pohanková, rýžová, světlá, 

  tmavá, celozrnná, hladká, polohrubá, hrubá, krupice…) s cenou (dopíšeme z účtenky, 

  pokud není na obale), list s otázkami pro každou skupinku (7-9 x), psací potřeby, mapu ČR

cíl:   Seznámit se s různými druhy mouky. Naučit se mezi nimi poznat rozdíly a rozlišit je 

  od sebe. Vyzkoušet si hledání na mapě.

Nahlas mohou děti jedno po druhém vykřiknout jednotlivá slova přání políčku (slunce, vodu, zdraví…). 

Zároveň mají všichni za úkol uspořádat se do „molekul” podle počtu písmen v daném slově. (Při slově

„slunce” se spolu chytí za ruce 6 dětí, 6 písmen ve slově). Další možnosti, podle čeho se děti mohou spojovat 

do skupin, jsou: počet slabik ve slovech (mouka, pekař, pšenice, žito, žně, obilí, srp, oves, dožínky…), podle 

odpovědí na otázky (Kolik druhů obilí jsme zaseli? Kolik měsíců má zima? Kolik máme ročních období? 

Z kolika pramenů se plete houska nebo cop? Kolikrát je ve slově „ječmen” písmeno „e”? atd.)

Děti se venku postaví do kruhu. Pošleme po kruhu klubko provázku. Když doběhne dokola, tak ho ustřih-

neme a stoupneme si na něj. Kruh dvakrát přepůlíme provázkem na 4 díly. Vznikly nám 4 skupiny, 4 roční 

období. Děti postupně po skupinách (ročních obdobích) říkají, co se v jejich ročním období děje, co je s ním 

spojené, co se děje s políčkem a obilím. Jaká roční období už jsme s políčkem zažili? Co jsme dělali? Co nás 

ještě čeká? Jaké pranostiky nebo pořekadla známe k jednotlivým měsícům? 

Příklad pranostik:
Leden jasný, roček krásný. Únor bílý, pole sílí. V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato. Májový deštíček, poroste chlebíček. Co v červnu 
nedá do klasu, červenec nažene v času. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. Po hojných deštích v září, osení zimní se podaří. Vějou-li v říjnu severní 

větry, nezdaří se obilí. Listopadové hřmění, pšenici ve zlato mění. Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině. Zdroj: www.pranostika.cz

K dětem: 
Jaké mouky znáte? Kterou myslíte, že jíme nejčastěji? Která je nejdražší? Která je nejzdravější? Používá 
          se stejná mouka na chleba, koláč i knedlíky? Dnes se spolu dozvíme možná něco nového.

K dětem: 
Rozluš  me společně hádanku? Jaký máme měsíc? 
Který mu předcházel, který bude následovat? Jak 
se točí v roce jednotlivá období? Jak je můžeme 
          znázornit v kruhu? 

Stojí, stojí strom, 
na tom stromě dvanáct větví, 
na každé větvi po čtyřech hnízdách, 
v každém hnízdě po sedmi vajíčkách.
(rok, měsíce, týdny, dny)

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Jaro 4
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K dětem: 
Rozuměli jste všem informacím na obalech? Jaké plodiny se k výrobě mouky využívají? Věděli jste, že špalda 
je původní druh pšenice? Jak se stane z kukuřice, pohanky, čočky mouka? Proč se mouka nejčastěji vyrábí 
právě z obilovin? Které z balení je nejlevnější, které nejdražší? Najdeme na obalu odkud mouka pochází, 
kde bylo obilí vypěstováno a kde byla mouka semleta? Byl na některém obalu recept nebo doporučené využi  ? 
Co znamená, že je mouka celozrnná? Může být i celozrnná mouka jemná? O které mouce jste dnes slyšeli 
poprvé? Kterou jste již ochutnali? Najdeme společně na mapě, kde bylo vypěstováno obilí semleté do vaší  
           mouky? Kde leží mlýny, ve kterých bylo namleto? Který je od nás nejblíž, který nejdál? 

Rozdělíme děti do 7-9 skupin. Každé skupince půjčíme jedno balení mouky, upozorníme na opatrné zachá-

zení, aby se neprotrhl papírový pytlík, ještě si z ní něco upečeme! Každá skupinka dostane list s otázkami 

(můžeme dát i odpovědi na výběr a děti jen označí správnou variantu). Úkolem dětí je vyhledat na balení 

mouky odpovědi a zaznamenat si je. O jednotlivá zjištění se děti následně podělí v kroužku. Další doplňující 

otázky napíšeme na tabuli a následně je s dětmi procházíme společně.

Příklady otázek, na které děti hledají odpovědi 

na baleních mouky: 

Jak se vaše mouka jmenuje?

Z jaké plodiny je mouka umletá? 

(pšenice, špalda, žito, kukuřice, pohanka, čočka)

Jak jemně je mouka semleta? 

(hladká, polohrubá, hrubá, krupice, kroupy) 

Je mouka celozrnná?

Jaká je cena balení a kolik váží?

Jaká další informace na obalu vás zaujala? 

Chybělo vám tam naopak něco?

Zajímavost: 

Pěstování obilnin zabírá zhruba 56 % všech pěstebních ploch v ČR a její produkce stále narůstá (od roku 2001

vzrostla více než 2,5krát). Největší podíl z toho připadá na pšenici 62 %, ječmen 23 %, kukuřice na zrno 

6 %, oves 2,8 % a žito 1,6 %.  Zdroj: WINTEROVÁ, Kateřina. Jíst a žít 5

Špalda: Původní druh pšenice. Oproti běžné pšenici má více minerálních látek a bílkovin, je tedy pro naše tělo zdravější. Vyrábí se z ní například 
špaldové kafe, náhražka kávy bez kofeinu. 
Pohanka: Pseudoobilovina, rostlina, která je alternativou k obilovinám. Neobsahuje lepek.
Lepek: Neboli gluten, látka obsažená v obilninách. U někoho vyvolává přecitlivělost nebo alergii.
Celozrnná mouka: Semletá z celého zrna, obalu, vnitřní části a obilného klíčku. Je výživově hodnotnější než bílá mouka, v které je semletá pouze 
vnitřní bílá část.
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 Mouka podle jemnosti
 čas:  20-45 minut

pomůcky:  6 misek s moukami (hladká, polohrubá, hrubá, krupice, kroupy, celá obilná zrna), každá

  označená číslem, psací potřeby, papír, 6 táců či pekáčů

cíl:   Poznat na omak rozdíly v jemnosti semletí mouky. Pojmenovat stupně jejího semletí. 

  Rozvíjet spolupráci.

tip:   Děti baví zkoumat jemnost mouky proséváním přes sítko či cedník. Smícháme v misce 

  hrnek hladké mouky, hrnek krup a dáme dětem k prosetí. 

 Sněhová pec a pečivo
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  sníh, rukavice, zimní oblečení a obuv, plastové misky (např. od zmrzliny), semínka, 

  bobuloviny, potravinářské a přírodní barvy (volitelné)

cíl:   Postavit tematický objekt ze sněhu. Rozvíjet spolupráci.

tip:   Pokud venku mrzne, můžeme sněžné pečivo ozdobit zmrzlými bublinami. Vykouzlíme 

  si je bublifukem, odkaz na návod níže. Lupou pozorujeme jejich povrch. Pokud právě sněží

  a sníh „cukruje” naše výrobky, použijeme lupu na zkoumání vloček dopadlých na tmavý 

  podklad. Inspirace na www.jdeteven.cz/games/cz/zamrzle-bubliny 

Mouka je vlastně jemný prášek umleté suroviny. Jednotlivé druhy mouky se od sebe také liší jemností semletí: nejjemnější „00” - hladká – 
polohrubá – hrubá – krupice. Mouku je také možné si umlít na vlastním mlýnku, těsně před pečením. Domácí mlýnek je poměrně drahý pomocník, 
ale i v některých obchodech se zdravou výživou je možné si nechat mouku umlít na požádání.

K dětem: 
Zopakujeme si společně, podle čeho se mohou mouky lišit? Jaké známe stupně jemnos   umle   mouky? 
          Dovedeme je poznat po hmatu?

K dětem: 
Který typ mouky bylo nejtěžší uhodnout? Který odhad měla naopak většina správně? Byl některý obsah misky   
           víc příjemný na dotek než jiný? K čemu se která mouka využívá, jaké jsou její vlastnos  ? 

Děti rozdělíme do 6 skupin (podle množství misek), sedneme si do kruhu. Každá skupinka dostane jednu 

misku. Mají za úkol její obsah promnout mezi prsty a odhadnout, o jakou mouku se jedná (pokud chceme 

dětem aktivitu ulehčit, napíšeme všechny stupně jemnosti na tabuli). Odhad si děti zapíší. Svou misku 

pošlou sousedům po kruhu a z druhé strany obdrží další. Všechny tipy na obsah misek si zapisují (číslo 

misky a odhad odpovědi). Nakonec společně rozkryjeme, která miska obsahovala jaký druh mouky. Dětem 

dáme následně možnost jít popořadě a pomalu si ještě jednou vyzkoušet pořadí, od nejjemnějšího obsahu, 

po nejhrubší. Aktivitu zakončíme poznáváním muk pohmatem se zavřenýma očima. 
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 Cizí jazyky a mlsné jazýčky
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  vytištěné a nastříhané pojmy pro každou skupinu viz dále, překladové slovníky (volitelné), 

  psací potřeby, papíry

cíl:   Zjistit, jak se řeknou některé pojmy v jazycích našich sousedů.

tip:   Pokud známe v našem okolí někoho z jiné země, poprosíme ho, jestli by nás některá slova

  naučil ve své řeči.  
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K dětem: 
Umí někdo říci nějaké slovo o chlebu v cizí řeči? Zkusíme se naučit vyslovit nová slova týkající se našeho 
          projektu v jazycích, kterými se mluví v sousedních státech a v anglič  ně.

Na stavbu sněhové pece je dobré si předem připravit „ledové cihly”. Plastové misky naplníme vodou, umístíme

přes noc ven (za okno) nebo do mrazáku. Pro originální barevné kombinace přidáme do misek potravinářské

barvivo nebo využijeme přírodní barviva: žlutá – kurkuma, červená – paprika, vínová – šťáva z červené řepy,

hnědá – skořice, zelená – ozdobit mechem, černá – uhel. 

Když máme čas, zkusíme na závěr sněhové výtvory dozdobit obarvenou vodou pomocí štětců, rozprašovačů

či lahví s pítky. 

Vytvoříme 5 skupin. Každá dostane nastříhané lístečky se slovy v češtině a lístečky s jejich překlady 

do 3 jazyků. Úkolem skupinky je přiřadit k českému výrazu správný překlad v cizím jazyce. O své výsledky

se podělí se zbytkem třídy. Navázat můžeme společným překladem do angličtiny. Děti mohou využít 

překladové slovníky. 

K dětem: 
Zkusíme trénovat šikovnost našich rukou a prstů 
i v zimě. Kromě pletení housek z těsta si můžeme 
svou zručnost vyzkoušet i venku s jiným materiálem,
zamrzlou vodou a sněhem. Zkusíme si zahrát na 
„ledové” pecaře, kamnáře a pekaře. Vyzkoušíme 
si z ledu a sněhu vytvořit třeba bílou pec na chleba, 
sněžné pečivo nebo ledový koláč. Když jej „dochu-
 me” semínky, zrníčky, bobulovinami určitě si na 

         něm pochutnají i ptáčci. 
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 Tříkrálový koláč
 čas:  45 minut (15 minut příprava, 30 minut pečení)

pomůcky:  kulatá forma na koláč nebo menší pekáček, keramická igurka, zvoneček nebo mince 

  na zapečení, suroviny na recept (viz dále)

cíl:   Vyzkoušet si nový recept na tradiční lednový koláč.

K dětem: 
S kterými z těchto slov jste se již setkali? Které šlo těžko vyslovit? Zkusíme si některé zapamatovat? Některým    
          vybraným pojmům třeba vytvoříme plakát - papír zaplníme jejich překlady, domalujeme obrázky. 

K dětem: 
Jaké znáte lednové svátky? Svátek Tří králů, který se slaví 6. ledna, byl kdysi významnější než Štědrý den. 
Dodnes třeba ve Španělsku dě   víc než Ježíška vyhlížejí Tři krále, protože právě oni jim přinášejí vytoužené 
dárky. Původně pohanský svátek připomíná příchod tří mudrců, patronů všech poutníků: Kašpara, Melichara 
a Baltazara. Ti jako první přišli do Betléma poklonit se Ježíškovi a přinesli mu svoje dary – zlato, kadidlo 
          a myrhu (vonnou pryskyřici z myrhovníku, trnitého stromu). 

ječmen - oves - pšenice - žito

slovenština:  jačmeň - ovos - pšenica - raž

polština:  jęczmień - owies - pszenica - żyto 

němčina:  Gerste - Hafer - Weizen - Roggen

angličtina: barley - oats - wheat - rye

pole - zrno - obilí - mouka

sloveština:  pole - zrno - obilie - múka

polština: pole - ziarno - zboże - mąka

němčina:  Feld - Saatgetreide - Getreide - Mehl

angličtina:  ield - grain - cereal - lour

voda - kvásek - droždí - těsto

slovenština:  voda - kvások - droždie - cesto

polština:  woda - zakwas - drożdże - ciasto

němčina:  Wasser - Sauerteig - Hefe - Teig

angličtina:  water - sourdough - yeast - dough

cukr - sůl - kmín - mák

slovenština:  cukor - sol´ - rasca - mak

polština:  cukier - sól - kminek - mak

němčina:  Zucker - Salz - Kreuzkümmel - Mohn

angličtina:  sugar - salt - cumin - poppy seed

pekař - pec - pekárna - chléb

slovenština:  pekár - pec - pekáreň - chlieb

polština:  piekarz - piec - piekarnia - chleb

němčina:  Bäcker - Backofen - Bäckerei - Brot

angličtina: baker - oven - bakery - bread
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Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.



 Látkové doplňky k pečivu a pečení
Zimní čas přeje soustředěnému tvoření, a tak můžeme vyrobit spoustu krásných textilních doplňků, které 

nám pomůžou chleba a svačiny z něj dobře uchovávat („chlebovka” a „voskousek” níže) a také ozdobit naši 

kuchyň a přidat do ní vlastní tvůrčí otisk. Nejen na pečení se hodí zástěrky a kuchařské čepice. 

Zástěrku můžeme ušít nebo koupit hotovou bavlněnou bez potisku a dotvořit ji pomocí barev na textil. 

Z houbiček na nádobí vystřihneme různé tvary, které namočíme do tekuté textilní barvy (k dostání 

ve výtvarných potřebách) a můžeme tiskat. K tiskání jde také použít rozříznutou bramboru. Ještě rychlejší 

způsob je použití ixů na textil, se kterými se bude lépe dělat písmo a detaily. 

Zástěrky: www.davona.cz

Inspirovat se můžeme také kuchyněmi našich (pra)babiček, které často věšely na zeď vyšívané utěrky 

s poučnými příslovími, přáním štěstí a podobně. Starší děti už zvládnou něco skutečně vyšít jehlou a nití. 

Použít se dají ale také právě ixy na textil, kterými můžeme vyšívání kreativně napodobit (použít červenou 

a modrou, kreslit pomocí přerušovaných čar evokujících nit). Možná děti vymyslí vlastní přísloví a zdobení. 

Na takové utěrce pak hrdě vystaví své pekařské výtvory.

Inspirace na staročeskou utěrku: www.sleep-well.cz
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Na oslavu této události vznikl hezký zvyk, pečení tříkrálového koláče. To je spojené s řadou rituálů. Podle 

tradice platí, že ten, kdo ve své porci koláče objeví zapečenou igurku (zvoneček, minci), stane se pro tento 

den králem či královnou. K dalším rituálům patří i zdobení hotového koláče papírovou korunou (dá se koupit

v papírnictví nebo jednoduše vystřihnout z kartonu), která náleží nálezci zapečené igurky, zvonečku nebo mince.

Postup: 

Vejce utřeme s cukrem, přidáme změklé máslo 

a vše vyšleháme na hladkou hmotu. Postupně 

do ní přidáváme mleté mandle a pomerančovou 

kůru. Plát těsta na pečícím papíru přesuneme 

do kulaté koláčové formy. Přidáváme náplň a ne-

dotíráme úplně do kraje, aby šla dobře připojit 

druhá půlka těsta. Do náplně vložíme igurku, 

zvoneček nebo minci. Přiklopíme druhým 

plátem těsta a důkladně spojíme okraje. Celý koláč 

potřeme rozšlehaným žloutkem, několikrát

propíchneme vidličkou a ozdobíme plátky mandlí.

Pečeme cca na 200 stupňů 30 minut do zlatova.

Zdroj: www.jakvkuchyni.cz

RECEPT

Suroviny na těsto:  

2 x listové těsto rozválené na pečícím papíře

     (cca 275 g jedno balení)

100 g másla

100 g moučkového cukru

120 g mletých mandlí

mandlové plátky na ozdobu

kůra z jednoho pomeranče 

(nejlépe v bio kvalitě)

2 vejce
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 Povídání o chlebu
Nejen při zadělávání těsta a pečení chleba, ale také u ruční práce se lze dozvědět něco nového. Zaposlouchat

se můžeme například do vyprávění o chlebu a příběhů s ním spojených.

Maškrtnica: Každý chleba je úplně jiný, 25 minut, www.mujrozhlas.cz

Vše, co jste chtěli vědět o chlebu, 13 minut, www.region.rozhlas.cz

Láska k řemeslu, tajemství žitného chleba, 17 minut, www.liberec.rozhlas.cz 

Co je základem dobrého chleba? 17 minut, www.portal.rozhlas.cz

Pekařina není v genech, vztah k řemeslu ano, 25 minut, www.radiozurnal.rozhlas.cz

Pytlík na pečivo „chlebovka“

Když začneme péct chleba z vlastního kvásku, budeme možná více přemýšlet o tom, kam pečivo uložit, 

aby zůstalo co nejdéle čerstvé a voňavé. V neprodyšném igelitu se zbytečně tvoří plísně a měkne kůrka. 

Na skladování bochníků i drobného pečiva je nejvhodnější textil – rychlé řešení je lněná utěrka 

a „vychytanější” řešení je použít bavlněný látkový pytlík s vnitřní lněnou vrstvou. Len má přirozeně 

antibakteriální vlastnosti a chleba v něm vydrží déle čerstvý. Dle osobních zkušeností třeba i o tři dny!

Chlebovku si můžeme ušít – vytvořit dva pytlíky, jeden ze lnu (vnitřní vrstva), druhý z bavlněného plát-

na (vnější vrstva). Vzniklý pytlík lze jednoduše zarolovat nebo opatřit stahovací šňůrkou, suchým zipem, 

velkým kno líkem apod. Různé obaly na pečivo šije i mnoho lokálních tvůrců, „chlebovky” vytváří 

prioritně např. kutnohorská značka Bagydesign: www.bagydesign.cz

Voskovaný ubrousek, „voskousek”

Pro domácí chlebík a svačinku z něj nachystanou se hodí recyklovaný „nekonečný” látkový ubrousek 

pokrytý včelím voskem. Dá se koupit na internetu od různých českých výrobců, ale není ani složité si jej 

vytvořit vlastníma rukama. Detailních návodů na internetu je opět více. 

Ve zkratce budeme potřebovat: staré povlečení nebo jiný zbytkový kousek bavlny (po zavoskování potisk 

na látce ztmavne, bílá barva zežloutne), zubaté nůžky na textil, včelý vosk, pečící papír, struhadlo nebo 

škrabku, plech a troubu.

Včelý vosk je přirozeně antibakteriální a tak se hodí k uchovávání potravin. Lze jej objednat na internetu 

ve více formách (kilový kotouč, kostky, malé formičky, drobné pecičky). S posledně jmenovanými je nej-

méně práce, předešlé je třeba ručně nastrouhat (jde to dobře malým ručním struhadlem či škrabkou 

na zeleninu).

Požadovaný kus látky vložíme na plech s pečícím papírem. Povrch textilie rovnoměrně pokryjeme 

(posypat či postrouhat) včelím voskem. Troubu roztopíme na 100 stupňů, plech s ubrouskem do ní vložíme.

Vosk se začne rychle vsakovat, cca po 1-2 minutách je hotovo. Vosk na ubrousku ještě rozetřeme kuchyň-

skou stěrkou. Voskovaný ubrousek se utírá vlhkým hadříkem. Při častém používání je možné vrstvu vosku 

obnovit a znovu jej nechat „zapéct”.

Materiál a inspirace: www.pleva.cz, www.vceliobchod.cz., www.ekokoza.cz, www.vobrousek.cz, 

www.folly.cz, www.bozanbalic.cz
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Prostor pro Vaše poznámky

Možná Vás při aktivitách něco napadlo, možná by byl lepší jiný postup. 

„Dejte“ své myšlenky a inspiraci na papír třeba pro příště.



LEDEN
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Únor
Sypaný obraz | Stopy ve sněhu | Kouzelná rukavice | Moukou proti stresu!

Masopust držíme | Psaní do mouky | Netradiční koblížky Churros | Národopisné 
programy a expozice k tématu | O významu masopustu v televizi 



 Sypaný obraz
 čas:  20-45 minut

pomůcky:  barevné čtvrtky, tekuté lepidlo, štětce nebo vatové tyčinky, nůžky, hladká mouka, krupice

cíl:   Vyrobit netradiční obraz a přáníčko. Rozvíjet jemnou motoriku.

 Stopy ve sněhu
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  papíry a tužky, fotoaparát (volitelné), vytištěné stopy zvířat

cíl:   Všimnout si zvířecích tras ve sněhu a naučit se mezi sebou odlišit a rozpoznat stopy různých

  zvířat v okolí políčka.

tip:   Pokud je zima „na blátě”, dají se stopy pozorovat i na něm.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Vyrazíme s dětmi k zasněženému políčku či na procházku. Vyzveme je, ať si všímají drobných stop ve sně-

hu. Tužkou si na papír stopy načrtnou. Také si mohou pohrát se svými stopami a vytvořit společně nějaký 

obrázek, třeba bludiště, obrys nějakého zvířete nebo do sněhu šlápotami něco napsat. Jsou umělci, kteří se 

specializují přímo na snow art.

Snow art: vytváření velkých obrazců nebo slov pomocí svých stop ve sněhu. Například Brit Simon Beck. Svými stopami ve sněžnicích v čerstvém 
prašanu vytváří geometrické obrazce a krajinářské kresby. Obrazce o rozloze 100 m x 100 m vyšlapává až 11 hodin. 

K dětem: 
Přišel další zimní měsíc. Ten minulý tradičně přináší ledové teploty pod nulou, druhý měsíc v roce většinou sype 
sněhovou pokrývku, která je pro pole důležitá. Ne nadarmo se říká: „Únor bílý, pole sílí.”  Necháme se překvapit,
zda se pranos  ka letos u našeho políčka vyplní. Sněhovou barvou se inspirujeme při tvoření, třeba valentýnského
          přáníčka. Pokud venku ještě nesněží, možná zkusme vločky přivolat naší „moučnou” vánicí na papíře. 

K dětem: 
Jsme v polovině cesty k naší sklizni. Šest měsíců od zase   je za námi, šest měsíců k vlastnímu chlebu ještě před 
námi. Brzy však budou změny na políčku víc a víc zřejmé a budeme se mít na co dívat a těšit. Teď se podívejme
kolem. Kdo k našemu políčku kromě nás ještě chodí? Všimli jste si někdy zvířecích stop ve sněhu? Umíte určit, 
kterému zvíře   patří? Odkud kam asi šlo? Zkusíme za sebou také zanechat trasu k následování? Sněhová 
           pokrývka je jako velká čistá čtvrtka papíru.

Dětem necháme vybrat barevnou čtvrtku a popíšeme jim další postup. Na papír si pomocí lepidla namalujeme obrázek

(valentýnské srdíčko či jiný motiv) nebo něco napíšeme. Můžeme také „tečkovat” vatovou tyčinkou namočenou 

v lepidle, jako když sněží, nebo s ní vytvářet různé jiné vzory. Papír posypeme moukou a chvíli necháme zaschnout.

Poté sesypeme mouku z obrázku. Zůstane jen na místech potřených lepidlem. Stejným způsobem se dá pokračovat 

ještě s krupicí. Moučné obrázky ještě vylepšíme, když je domalujeme, dokreslíme nebo k nim něco dopíšeme.
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 Kouzelná rukavice
 čas:  25 minut

pomůcky:  plastová lahev nebo sklenice (minimálně 0,5 l velká), chirurgická rukavice, balonek, lihové 

  ixy, lepicí páska, kostka čerstvého droždí, cukr, vlažná voda

cíl:   Otestovat chemickou reakci probíhající při kynutí.

K dětem: 
Kvasinky v droždí používáme k tomu, abychom měli těsto krásně nakypřené neboli nakynuté. Jsou v něm drobné
bublinky, které ho „nafouknou” a dobře se nám jí. Kdybychom ho nepřidali nebo neprovedli jinou metodu 
kypření (kypřící prášek, vhánění vzduchu do těsta šleháním apod.) bylo by moc hutné, tuhé nebo sražené. 
Jak to vlastně funguje? Když droždí smícháme s cukrem a vodou, začnou se kvasinky rychle množit, při tomto 
množení se přeměňuje cukr na alkohol a oxid uhličitý. Alkohol se pečením odpaří a oxid uhličitý zvětší objem 
těsta. Oxid uhličitý není vidět, ale uděláme si speciální pokus, díky kterému uvidíme jeho sílu. Dokáže sám           
          zvednout rukavici i nafouknout balonek!

Do 0,5 l plastové lahve nebo sklenice nasypeme lžíci cukru, nadrobené kvasnice a přilijeme asi 0,2 l

vlažné vody. Na hrdlo navlékneme rukavici. Aby oxid neunikal a rukavice držela, zajistíme ji lepicí páskou. 

Dáme na teplé místo a pozorujeme reakci. Asi za 15 minut by se rukavice měla zvednout. Stejným způso-

bem jde nafouknout balonky, na které si děti namalují ixou obličeje. 

Kvasnice neboli pekařské droždí je surovina, bez které se takřka neobejde výroba základní lidské potraviny – pečiva. Jedná se o živé
buňky kvasinek druhu Saccharomyces cerevisiae, které ke svému rozmnožování potřebují cukr. Velikost jedné kvasinky nepřesahuje 
6 až 8 tisícin milimetru.  1 cm³ droždí, což je asi 1,5 g, v sobě obsahuje 10 miliard těchto živých buněk!
Kvasinky mají schopnost přeměňovat přirozené cukry mouky na alkohol a oxid uhličitý, právě ten způsobuje kynutí těsta. 
(Více na http://www.vseodrozdi.cz)
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K dětem: 
Mouka má spoustu využi   nejen při zadělávání těsta. Na které jiné uži   mouky si ještě vzpomeneme?
Co jsme s ní již zažili a vyzkoušeli? Co nového jsme se o jejím využi   už dozvěděli? Kdo si rád pohrává
s míčkem v ruce? Většinou nám pohrávání si s měkkou hmotou, třeba modelínou, keramickou hlínou nebo
           i těstem, pomáhá se uklidnit. Ruce se zabaví a mysl si odpočine. Z mouky jde také vyrobit an  stresový balonek. 

 Moukou proti stresu!
 čas:  30 minut

pomůcky:  balonky (spíše světlé barvy, aby

   vynikla kresba), mouka (druh není

   podstatný), trychtýř, lihové ixy,

   vařečka, bavlnky, ponožka 

  či kousek látky (volitelné)

cíl:   Rozvíjet jemnou motoriku a fantazii.

tip:   Pokud nám není na dotek příjemný

   povrch balonku, můžeme jej

   „schovat” do liché ponožky, palcové

   rukavice nebo jej zavázat či zašít 

  do kousku zbytkové látky.

 Masopust držíme
 čas:  45-90  minut

pomůcky:  kostýmy inspirované tradičními masopustními postavami (kobyla, medvěd, kominík, 

  ženich s nevěstou), ale třeba i profesemi spojenými se vznikem chleba (sedlák a selka, 

  mlynář a mlynářka, pytlář, pecař, kamnář, kominík, pekař a pekařka). Kromě textilií lze při

  výrobě využít i krepový papír

cíl:   Zapojit se do lidových oslav masopustu. Vytvořit si vlastní masky, propojit oslavu

  s tematikou chleba a jeho cesty „z pole do pece”.

tip:   Masopust je výborná příležitost pro zapojení lidí z obce do našeho projektu. Přizveme 

  například zástupce širších rodin, obyvatele města a místní organizace (skautský oddíl, 

  Sokol, mateřské centrum…). Třeba se škole povede obnovit starou tradici masopustního

  průvodu ve městě. A kdo ví, možná se právě u sousedů skrývá zapomenutý poklad – původní

    masopustní kostým. Nebo při přípravě oslav najdeme poklad ještě cennější – šikovné  ruce,

  které umí originální masku vytvořit.
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Na trychtýř navlékneme balonek a sypeme do něj mouku. Je potřeba ji tam napěchovat, pomůžeme si koncem

vařečky. Skončíme, když bude velikost balonku příjemně sedět do dlaně. Konec pak pevně zavážeme 

a na závěr balonek pokreslíme ixami. Na zdobení balonku se hodí abstraktní vzory, napodobení většího 

míče (fotbal, basket…), nebo nakreslení obličeje (na uzlík přivážeme „vlasy” z bavlnek). Balonek se pak 

stane příjemným „kamarádem” na pomačkání. 
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 Psaní do mouky
 čas:  45 minut

pomůcky:  plechy, hrubá mouka/krupice, psací

  potřeby a papíry, šátky, nastříhané 

  papírky se slovy viz dále

cíl:   Podpořit spolupráci ve skupině 

  a rozvíjet jemnou motoriku 

  a smyslové vnímání.

K dětem: 
Víte, co znamená masopust? Kdy se slaví a co k němu patří? Znáte nějaké jeho maškary?
Masopustními oslavami si dříve lidé zkracovali čekání na jaro. Slavilo se od Tří králů do Popeleční středy. 
Tou začíná půst, který předchází Velikonocům. Právě před začátkem tohoto půstu masopustní období vrcholí 
(dobře se jedlo a pilo, radovalo s muzikou a tanci) a někde se doslova vyjídají zbytky zásob. Při předvelikonočním
půstu se pak jedlo střídmě a skromně, nejen kvůli tradici ale i v mnoha případech z nutnos  . 
           Co se letos, kromě tradičních masek inspirovat profesemi ze „Života chleba”? 

K dětem: 
21. 2. se slaví Mezinárodní den mateřského
jazyka. My dnes při hře společně oslavíme češ  nu
           slovem  i písmem. 

Ze školního masopustu udělejme komunitní událost. Vytvořme na ni plakáty a pozvěme nejen ostatní 

spolužáky ze školy, ale i rodinné příslušníky. Společně pak vytvoříme průvod, který projde celým městem. 

Končící zimní čas si tak přibarvíme pestrými kostýmy a rozezníme naše okolí zpěvem a masopustními

koledami. Inspiraci k výrobě originálních převleků najdeme ve folklórním pořadu, nebo ve skanzenu 

či muzeu. Kromě samovýroby se můžeme také obrátit na půjčovny kostýmů. K oslavám masopustu patří 

i tradiční pokrmy, některé si zkusíme připravit.

Masopust, masopust, koblížky a masa kus. 
Masopust, masopust, až to sníme, bude půst. 

Jemine, domine, masopust pomine, 
Jemine, domine, masopust pryč!
Masopust přestane, růženec nastane, 
Jemine domine, masopust pryč!

Panímámo, pečte šišky 
neb koblížky, medvědáři jdou; 
než vy si je napečete, oni tu budou. 

Sedleckej šafář koupil si trakař, 
povozil šafářku, po celým městečku, 
to je taškář!

Hárum, hárum, mik, mik, mik, 
oženil se kominík, 
vzal si ženu kominici, 
tancoval s ní po silnici
celý den a celou noc, 
to už bylo víc než moc. 

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Zima 3
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 Netradiční koblížky Churros („čuros“)
 čas:  45  minut

pomůcky:  mísa, kastrol, vyšší pánev na smažení, sporák

cíl:   Vyzkoušet si nový masopustní pokrm.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Každému dítěti dáme vylosovat jeden papírek se slovem, pečlivě si ho schová, neukazuje ostatním. Třídu 

rozdělíme do trojic: dvě děti se k sobě posadí zády, jedno má před sebou plech vysypaný krupicí, druhé 

šátek, tužku a papír. Třetí sedí mezi nimi a popíše jim slovo, které má na papírku. Slovo ani jeho část nesmí 

vyslovit (je to bílé, zadělává se z toho těsto…). Úkolem zbylých dvou spolužáků je slovo uhodnout a napsat. 

Jeden prstem do krupice na plechu, druhý se zavázanýma očima tužkou na papír. Následně porovnají své 

výtvory a zjistí správnou odpověď. Poté se všichni tři na svých pozicích vystřídají. Další z trojice popisuje 

své slovo, ostatní dva hádají.

K dětem: 
Co pro vás bylo nejtěžší uhodnout? Co bylo nejlehčí? Pro koho bylo snazší psát slova do krupice? Pro koho  
          poslepu na papír? Kdo si nejvíce užil slovní popis?

Příklad slov: pole, hlína, hrábě, zrno, obilí, sníh, klasy, cep, mlýn, mouka, pytel, těsto, voda, sůl, kmín, mák, pekárna, chléb, houska, rohlík, loupák, 
koláč, veka, strouhanka. 

K dětem: 
K masopustnímu veselí patří pořádné hodování. Často se pořádají zabijačky, a tak se jí hodně masitých jídel (jitrnice, 
jelita, ovar, škvarky…). Ani na sladkostech se nešetří. Jsou často syté a, třeba jako tradiční koblihy, smažené. Koblihy 
můžeme koupit po celý rok skoro v každém pekařství. Udělat si domácí na masopust dá trochu víc práce, ale stojí to 
za to! Když budete doma nebo ve škole koblížky připravovat, můžete se přitom naučit novou koblížkovou básničku.

Pojďte děti k nám do spížky, 
zaděláme na koblížky. 

Smíchej mouky, vejce, sůl, 
už je toho těsta půl. 

Přidáme i kvasnice, 
ať je ho co nejvíce!

Koblížek pak uválíme,
na plotně ho usmažíme.

Potom toho koblížka
dáme pěkně do bříška. 
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 Národopisné programy a expozice k tématu
Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Národopisné pořady, které představují české tradiční oslavy roku nabízí například kouřimský skanzen.

Kromě únorového Masopustu je zde možné koncem léta navštívit program na téma Dožínky. 

www.skanzenkourim.cz

Národní muzeum v přírodě, Vysočina

Památková rezervace Betlém Hlinsko nabízí edukační program Masopust držíme, nebo také Expozici 

masopustních obchůzek a masek z Hlinecka. Okruh Veselý kopec představuje tradiční ukázky bydlení 

a hospodaření. K vidění je zde například vodní obilný mlýn. www.nmvp.cz

 O významu masopustu v televizi
Chaloupka na vršku, Jak to bylo o masopustu, 6 minut,  www.decko.ceskatelevize.cz

TvMiniUni: Proč existuje masopust, 10 minut, www.edu.ceskatelevize.cz

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, Půst a hody, 26 minut, www.ceskatelevize.cz

Víte, že z koblihového těsta pečou i ve Španělsku? Zkusíme si pro zpestření upéct kromě našich koblih 

i ty španělské, kterým se říká Churros (čuros). Pro nás možná legrační název pochází ze španělštiny. Tvar 

sladkostí připomíná rohy plemene ovcí jménem churra. Churros jsou oblíbené ve Španělsku, Portugalsku 

a Jižní Americe. Nabízí je ve venkovních stáncích. Možná jste je někdy ochutnali na dovolené u moře? 

Udělá se jednoduché odpalované těsto (při přípravě se ohřívá v hrnci) a to se vytlačí cukrářským dáv-

kovačem, který má hvězdicovou špičku. Vytlačená tyčinka má pěkné vroubky, které dobře vedou teplo 

a osmaží se do křupava. Nejčastěji se hotová churra namáčejí do horké čokolády. My si je zvládneme 

připravit i bez speciálních nástavců a zapojíme fantazii při vymýšlení nových tvarů.

Postup: 

Mouku, sůl a cukr prosejeme do mísy. V kastrolu

rozehřejeme šálek vody s olejem, přivedeme 

k varu a za stálého míchání zvolna vsypeme 

mouku smíchanou se solí a cukrem. Mícháme 

tak dlouho, dokud se nám nevytvoří tuhá pasta. 

Necháme tak 2 minuty odstát a vmícháme rozšle-

hané vejce a zapracujeme. Těsto musí být hladké.

Těsto přendáme na vál a uválíme tenké „hady” 

(necelý centimetr tlusté), ze kterých můžeme 

vytvarovat šneky, dvojité spirálky, kolečka, srdíčka

apod. Tvary smažíme ve vyšší pánvi nebo kastrolu

v rozpáleném oleji dozlatova. Necháme okapat 

na papírovém ubrousku a ještě teplé obalíme ve 

skořicovém cukru. Podáváme s horkou čokoládou 

nebo silnou kávou.
Recept podle pořadu ČT Kluci v akci

RECEPT

Suroviny na těsto:  

300 g hladké mouky

2 špetky soli

2 lžíce moučkového cukru

75 ml olivového nebo slunečnicového oleje

300 ml vody

1 vejce

100 g skořicového cukru

slunečnicový olej na smažení
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Prostor pro Vaše poznámky

Možná Vás při aktivitách něco napadlo, možná by byl lepší jiný postup. 

„Dejte“ své myšlenky a inspiraci na papír třeba pro příště.



JARO
březen | duben | květen

Ze země zmizely poslední sněhové ostrůvky. Sluneční paprsky 
získávají na síle, ohřívají zem a v ní se probouzí nový život. 
Klíčky si razí cestu za světlem, zářivě zelené stonky a lístky
se vyhřívají na sluníčku a sílí. I my získáváme novou energii 
pro ak  vní část roku. 

růst | čich | zelené obilí | jarní rovnodennost | Vesna



Zimu jsme přečkali, vracíme se aktivněji do života a více ven na čerstvý, jarem provoněný vzduch. Vůni 

ve vzduchu přináší květy, ty jsou předzvěstí plodů a vyživující úrody. Ještě více než jedno roční období 

budeme muset trpělivě vyčkávat, jaká bude naše letošní sklizeň. Pomohla naše přání ochránit políčko? 

Co pro něj můžeme udělat teď, na jaře? Do posledního dne před žněmi není nic jisté. I proto se lidé uchylo-

vali k tradicím a rituálům. Věřili, že si díky nim zajistí hojnost a blahobyt. 

Tradičním jarním zvykem bývalo vynášení Morany ze vsi, aby bylo zajištěno, že se zima vzdá svého trůnu, 

stáhne své mrazivé a zasněžené závoje a dá šanci novému pučícímu životu. Přivítáme svěží vládkyni jara, 

Vesnu, která vše v přírodě probouzí zpět k životu. Naše políčko se rozzáří čerstvým svěžím odstínem zele-

né. Nyní bude zajímavé sledovat na něm změny týden, co týden. 

Smysl, který nás jarem provede, bude čich. 

„Substance”, na kterou zaměříme svou pozornost, bude zelenající se obilí, jeho růst a změny.   

JARO

Oslavy koloběhu roku: kolem 21. 3. Jarní rovnodennost 
Délka dne se ten den rovná délce noci, stejně jako tomu bylo při podzimní rovnodennos  . Od této chvíle 
          se budeme více přibližovat létu, dny se budou prodlužovat, noci zkracovat.

72



Březen
Chléb a jeho příběhy | Jařina | Políčko pod střechou | Koláže z pečiva | Srážkoměr

 Rozhlasové hrátky | Pražmo | Založení kvásku a péče o něj | Kváskový chléb
Sušený kvásek | Kvásková mapa | Jak nakoupit suroviny na chleba ekologicky | Knihy o chlebu



 Chléb a jeho příběhy
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  knihy a časopisy na téma chléb, pečení

cíl:   Seznámit se s fungováním knihovny, učit se v ní hledat.

tip:   Zorientovat se v knihovně mohou dětem pomoci starší spolužáci. Možná je do knihovny 

  pár starších spolužáků rádo doprovodí a ukáže jim, kde co najdou. 

 Jařina
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  osivo jarní pšenice či jarního ječmene, zahradní náčiní

cíl:   Vytvořit políčko pro zasetí jarních odrůd obilí, porovnat růst ozimu a jařiny.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Z knih a časopisů si uděláme ve třídě výstavku a v průběhu celého měsíce se k nim budeme vracet, 

listovat jimi a necháme se inspirovat k dalším aktivitám. Vybereme si v nich recepty k vyzkoušení, příběhy 

k přečtení nebo dramatizaci, básně k recitaci nebo k výtvarnému zpracování.

K dětem: 
Když se řekne chléb, vybaví se vám nějaký příběh, pohádka, básnička, recept? Ve které knize bychom to, myslíte,
našli? Zkusíme zapátrat v knihovnách a najít co nejvíce knížek nebo časopisů s příspěvky k našemu tématu. 
Nahlédneme do pohádek, básniček, kuchařek. Najdeme příběh o mlynáři či pekaři? Knihy si prohlédneme 
v knihovničce doma, ve školní nebo městské knihovně. O objevy se podělíme s ostatními spolužáky. Kdy jindy 
         se vydat do knihovny než v březnu? Vždyť březen je měsíc knihy!

K dětem: 
Myslíte, že obilí zaseté teď, na jaře, ještě s  hne do podzimu vyrůst? Vyzkoušíme porovnat růst a úrodu 
podzimních a jarních obilovin na našem políčku. Co vše je potřeba před zase  m pro políčko udělat? Připomeneme
           si, co jsme spolu již na podzim u políčka prožili.

Pokud jsme si na podzim oseli všechna políčka, vytvoříme zrytím a vypletím ještě nové. Pro porovnání 

úrody bude stačit menší rozměr políčka, který věnujeme jarní odrůdě. Pozorujeme rozdíly a porovnáváme 

s podzimním osetím. 

Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. 12. 3.
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 Políčko pod střechou
 čas:  20 minut

pomůcky:  osivo jarního ječmene, truhlík, miska či květináč, zemina, fotoaparát

cíl:   Založit si „políčko” ve třídě či doma. Sledovat změny a porovnat růst obilí uvnitř a venku.

tip:   Pokud chceme experimentovat, připravíme si nádoby na „políčka“ dvě. Jednu umístíme 

  na slunečné místo k oknu, druhou do stínu. Nebo jedno políčko zaléváme, druhé ne. Říká 

  se také, že pokud k rostlině pěkně promlouváme, zpíváme ji, chválíme ji, zahrnujeme 

  ji láskyplnou péčí, roste lépe a je zdravější. 

  Můžeme také vyzkoušet své „políčko” každý den ve stejnou dobu vyfotit. Následně 

  si poskládat vedle sebe všechny fotky a všimnout si, jakým tempem se probouzelo obilíčko 

  k životu. Nebo nechat pořízené snímky v počítači a „rozpohybovat” je v animaci. Je však 

  třeba, pořídit každý snímek políčka ze stejného místa. 

K dětem: 
Kromě pěstování obilí venku si jej zkusíme vypěstovat uvnitř za oknem. Vytvoříme si tak vlastní malé políčko 
a přírodu probudíme ze zimního spánku, přímo u nás ve třídě! 
Je ideální čas zasít jarní osivo, které následně využijeme jako dekoraci o Velikonocích nebo jako zdravou 
svačinku plnou posilující jarní energie. Zrna ječmene nám kromě svěží jarní dekorace také mohou dodat 
potřebné jarní vitamíny a minerály. Ano, mladé obilíčko, které nám vyroste, se dá jíst! Hodí se do polévky, 
           salátu, pomazánky nebo jarního ovocného koktejlu. Jak by se dala popsat jeho vůně?

Do misky či truhlíku nasypeme asi 5-8 cm 

zeminy (to je asi tak akorát aby se tam schoval 

celý dětský prst). Hlínu hustě posypeme obilkami, 

ty pak pokryjeme vrstvou zeminy asi 2 cm (tak 

na palec). Osení nám vyroste asi za 10-15 dnů. 

Lístky postupně odstříháváme, ideálně když 

dorostou výšky 8-10 cm. Pokračovat můžeme, 

dokud osení poroste. 

Pokud si necháme nějaké obilí nestříhané, 

porovnáváme s dětmi, jak rychle roste obilí uvnitř 

a jak venku. Proč to tak je? Co se stane s obilím 

uvnitř po delší době a proč?

Objednat se dá např. na: 

www.probio.cz/jecmen-na-oseni-200-g-bio-probio
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 Koláže z pečiva
 čas:  45 minut

pomůcky:  větší množství letáků z různých

  supermarketů, nůžky, lepidlo,

  papíry, laminovačka (volitelné)

cíl:   Vyhledat výrobky z mouky. Vyzkoušet novou výtvarnou techniku. 

 Srážkoměr
 čas:  45 minut

pomůcky:  sklenice od zavařenin, pravítko,

  lihový ix

cíl:   Věnovat pozornost proměnám 

  počasí.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Z letáků si vystřihneme bochníky chleba, rohlíky a jiné pečivo, ale třeba i další suroviny potřebné k výrobě 

chleba, jako pytlíky s moukou nebo kořením. Na dozdobení použijeme obrázky potravin, které s chlebem 

jíme nejraději (máslo, marmeláda, sýr, rajče, okurka, šunka…, každý podle svého). 

Úkol lze různě upravit. Například zadáme dětem, aby vystříhaly všechny výrobky z mouky a koláž udělaly 

jen z nich. Výstřižky se dají lepit rovnou na papír nebo je na něj jen rozmístit, vyfotit a znovu přeskládat do 

jiného obrazce. Pokud máme k dispozici laminovačku, 

můžeme si tak vytvořit originální „pekařské” prostírání.

Pro výrobu srážkoměru použijeme sklenici, na kterou s pomocí pravítka zaneseme jednotlivé centimetry. 

Pomůžeme si navzájem ve dvojicích s jejich přesným vyznačením. Sklenice si mohou děti označit jménem 

a obrázkem a rozmístit je do různých částí zahrady. 

Další podrobné návody na pozorování počasí: www.ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi

K dětem: 
Víte, co znamená slovo meteorologie? 23. 3. slaví tento vědní obor, zabývající se počasím a jeho změnami, 
svátek. Protože sledovat počasí a umět ho předpovídat je i pro hospodaření na políčku důležité, vytvoříme 
si na oslavu tohoto dne vlastní srážkoměr, kterým můžeme změřit, kolik vody napršelo. Co dále by se na počasí 
           dalo pozorovat a měřit? Jde vyrobit například i jednoduchý větroměr, vlhkoměr nebo třeba i tlakoměr.

K dětem: 
Jaké druhy pečiva známe? Najděme v letácích co nejvíce druhů pečiva. Vytvoříme si z nich originální koláž nebo 
          mandalu. 
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 Rozhlasové hrátky (nejen k poslechu)
 čas:  45 minut

pomůcky:  vytištěné a nastříhané otázky, počítač či telefon s reproduktorem

cíl:   Zaposlouchat se do audio pořadu a nalézt odpovědi na otázky. Rozhýbat se, vymyslet

  vlastní pohybovou sestavu.

 Pražmo
 čas:  3 dny na naklíčení obilí, cca 30 minut na dodělání pokrmu

pomůcky:  obilná zrna, sklenice s vodou, sítko, gáza, suroviny z receptu

cíl:   Připravit si tradiční postní jídlo.

K dětem: 
Posloucháte doma rádio? Který pořad máte rádi? Posloucháte audio pohádky? Dnes se zaposloucháme 
          do rozhlasového pořadu, najdeme odpovědi na otázky i se rozhýbeme.

Pekla vdolky z bílé mouky! 8 minut www.junior.rozhlas.cz

Rozdělíme třídu do dvojic či trojic podle počtu otázek níže. Každá skupinka si vylosuje jednu otázku 

a pozorně poslouchá rozhlasový pořad. Odpověď na otázku si děti zapamatují. Při opakovaném poslechu 

mohou vstát a napodobovat pohyby a cviky.

K dětem: 
Než začaly Velikonoce, držel se (někdo stále drží) čtyřice  denní půst. V tomto období se jí lehce a střídmě, větši-
nou se vynechává maso, mléčné výrobky, alkohol, smažené dobroty apod. Pro tuto dobu se výborně hodí jedno 
tradiční postní jídlo, které se dělá z obilí. Na políčko jsme v říjnu zaseli pšenici, ta v půdě vyklíčila a pomalu 
roste. Teď si stejná zrníčka naklíčíme bez hlíny, takže krásně uvidíme, jak to vypadá. Pokud máme k dispozici 
           závěsný kotlík, připravíme si pak zdravou dobrotu z naklíčených zrníček přímo venku na ohni. 

Příklady otázek: Co jsou vdolky? Z čeho jsou? Z jakého obilí je mouka? Kam se zrníčka odvezou? Která mouka 

je světlejší? Jak se mlela obilná zrna dříve? Kolikrát se mlelo žito? Kolikrát se mele pšenice? Ze které mouky se 

pečou vdolky? Vymyslíme a vyzkoušíme vlastní pohybové cviky inspirované růstem obilí a výrobou chleba. 

Třídu opět rozdělíme do dvojic či trojic, každá se zaměří na jednu část práce s obilím (orání pole, trhání plevele, 

setí zrn, spánek zrníček a jejich růst, zrání a sklizeň o žních, mlat zrn, rozfoukání plev, mletí obilných zrn, 

zadělání těsta, válení těsta, motání housek, sypání mákem…) a zkusí k ní vymyslet sestavu na rozhýbání. 

Co je to otka? Co jsou to brány? Co jsou to obiloviny a okopaniny? Co je to povříslo? 

Čtyři dvouminutová povídání s vysvětlením pojmů, www.junior.rozhlas.cz

V kolik hodin musí vstávat pekař? 30 minut www.junior.rozhlas.cz

V rozhlasovém pořadu zazní písničky: Bratři Ebenové: Chlebíčky. Kašpárek v rohlíku: O-bla-ky, o-bla-ka. 

Svěrák, Uhlíř: Dělání, dělání. Kouzla králů: Buchet je spousta. Děti se protáhnou a zatančí si. Na motivy 

písniček zkusí vymyslet svůj tanec nebo napodobovat jeden druhého po kruhu.

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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 Založení kvásku a péče o něj
 čas:  5 minut denně během pěti dnů

pomůcky:  velká zavařovací sklenice 

cíl:   Seznámit se s procesem vzniku kvásku. Založit si kvásek a naučit se o něj starat.

Život chleba | MAP Kutnohorsko

BŘEZEN

Kvásek je základem pro výrobu chleba a takzvaného „kváskového pečiva”. Vznikne tak, že se žitná mouka 

„probudí” pomocí vody a tepla a začnou v ní pracovat „hodné” mikroorganismy neboli bakterie mléčného 

kvašení a kvasinky. Namočená mouka začne pomalu „bublat” a tyto vzduchové bublinky pak chleba udělají 

pěkně nadýchaný. Zkusíme si společně kvásek vypěstovat ve škole, a kdo bude chtít, vyzkouší i doma.

Během kvašení jsou přítomny pouze bakterie a kvasinky, které jsou jinak přirozeně přítomny v obilném 

zrnu a vzduchu. Enzymy obsažené v mouce pak rozkládají škroby na jednoduché cukry, které pak živí 

kvasinky a bakterie mléčného kvašení a dále se vytváří kyselina octová a mléčná. Proč je takovýto chléb pro 

organismus vstřebatelnější? Kvašení pomocí kvasu je několikanásobně delší než kynutí s droždím a právě 

proto dochází k rozložení na jednotlivé struktury, které dokáže náš organismus lépe vstřebat.

Upraveno podle stepankacapova.cz

Postup: 

Pšenici namočíme do studené vody na 12 až 20 

hodin tak, aby voda přesahovala alespoň o 2 cm. 

Pak vodu vylijeme a nejpozději vždy po dvanácti 

hodinách pšenici propláchneme, aby byla stále 

vlhká. Pomoci si můžeme sítkem a sklenici přikrýt

jen gázou nebo utěrkou, kvůli prodyšnosti. Dobrým

pomocníkem je také speciální klíčící miska

nebo sklenice. Klíčky se vytvoří za 3-4 dny. 

Naklíčená pšenice se v postní době pražila hlavně

nasucho, my si ji pro lepší chuť osmahneme na 

přepuštěném másle, můžeme ji zobat jen tak

nebo přidat smaženou cibulku, vařené zelí 

a dochutit kmínem a solí. 

RECEPT

Suroviny:  

500 g nebroušené pšenice v bio kvalitě 

(případně žito, oves, nebo pšenice špalda)

přepuštěné máslo

jedna cibule

sůl, kmín

doplnit lze o vařené zelí (cca 200 g)

K dětem: 
Už jsme vyzkoušeli několik receptů, kde jsme použili droždí. Vzpomínáte si na pokus s rukavicí? Tentokrát 
si připravíme pravý kvásek, který tvoří jen přirozeně nakvašená mouka s vodou a nic jiného. Tradiční kvásek/
kvas se pro pečení chleba využívá již  síce let. Jak kvásek vznikne? Smícháním stejného poměru žitné mouky 
a vody. Proces kvašení (fermentace) je pak podobný procesu klíčení obilného zrna. A protože mouka je již zrno
          rozemleté, proces se  m urychluje.
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Postup: 

1. První den smícháme 100 g žitné mouky a 100 g

vlažné vody. Dobře do hladka rozmícháme, 

uzavřeme do litrové nádoby a při mírně zvýšené 

pokojové teplotě (ideální je 30 °C) necháme zrát 

do druhého dne. 

2. Následující den si z mladého kvasu ponecháme 

100 g a zase přikrmíme 100 g mouky a 100 g vody. 

Nadbytek mladého kvasu zahodíme, nebo zužit-

kujeme do těsta na lívance, krkonošského kysela 

apod. viz Zužitkování přebytků dále.

3. Bod 2 opakujeme 3–4 dny po sobě, včetně 

vyhazování/zužitkovávání přebytku. Tím by se 

měla mouka dostatečně rozkvasit. Kvašení 

poznáme podle vznikajících bublinek a příjemně

kyselé vůně.

4. Pokud už kvásek pěkně reaguje (zvětšuje se na 

dvojnásobek původní velikosti) můžeme zkusit 

z rozkvasu udělat první chleba. Nezapomeneme 

lžíci z rozkvasu uložit do lednice viz Udržování 

kvásku dále. 

5. Chléb se z mladého kvásku ještě nemusí úplně 

povést. Pokud chceme mít větší jistotu, že bude 

silný, můžeme si do začátku kvásek posílit častým 

krmením nebo vyhledat dárce v okolí viz Kvásková 

mapa dále.

6. Smysl, kterému během jara věnujeme víc po-

zornosti je čich. Proto si s dětmi zkusíme ke kvás-

ku přičichnout. Jak bychom popsali jeho vůni? 

Co nám připomíná? 

Zdroj postupu na založení kvásku a další cenné 

rady a inspiraci najdeme na Pecempecen.cz

RECEPT

Suroviny:  

500 g žitné mouky

(nejlépe celozrnná chlebová)

500 g vlažné vody
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Udržování kvásku

Když zakládáme „rozkvas” na bochník (lžíce námi vyrobeného „mateřského kvasu” z lednice plus množství 

vody a mouky dle receptu necháme přes noc rozkvasit), tak z něj odebereme jednu nebo dvě polévkové 

lžíce, které dáme do čisté sklenice s víkem do lednice. A pokaždé když pečeme, postup zopakujeme. Ideální 

je péct alespoň dvakrát týdně. Pokud někdy zapomeneme z rozkvasu odebrat a schovat do lednice, můžeme 

to ještě zachránit, pokud nám zbyde špinavé nádobí od rozkvasu (miska, sklenička) - přidáme trochu vody 

a žitné mouky a kvásek se opět „rozjede”.

Zužitkování přebytků

Na zahuštění guláše, gulášových polévek - 1-3 lžíce kvásku dobře rozmícháme s trochou vody na řidší 

konzistenci, za stálého míchání vlijeme do guláše a dobře provaříme. | Jako základ na výrobu různě

ochucených krekrů a slaných tyček. | K dochucení klasického těsta s droždím. Kus přidaného kvásku

pozdvihne chuť jakýmkoliv pletýnkám, rohlíkům, vekám, a dokonce i sladkému, droždím kynutému,

pečivu. Chuť drožďových chlebů pozvedá kvásek směrem ke chlebům čistě kváskovým a zároveň

jim lehce prodlouží trvanlivost. | Na výrobu kváskových lívanců – k většímu množství kvásku přidáme 

stejné nebo dvojnásobné množství pšeničné mouky, vejce, 1-3 lžíce oleje, 1-3 lžíce cukru, špetku

soli a naředíme mlékem nebo vodou. Necháme1-2 hodiny prokvasit a pak smažíme malé lívanečky, které 

podáváme s marmeládou nebo slazeným tvarohem a povidly, se zakysanou smetanou a ovocem. | K uvaření

podkrkonošské polévkové klasiky, kysela.

(podle Pekárnománie.cz)

Rozkvas je namnožený kvásek. Je to jednoduše větší množství kvásku. V lednici se stále uchovává troška kvásku ve skleničce, ale aby se kvásek udr-
žoval vitální, a abychom ho měli dostatek na upečení celého bochníku, je potřeba ho pravidelně krmit a množit. Troška kvásku (jedna velká lžíce) 
se vyndá z lednice, přidá se k ní voda a mouka. Kvásek se rozjede, přibude ho, vznikne rozkvas. Z rozkvasu se odebere opět lžíce, která se schová 
do lednice a namnožený rozkvas se použije na výrobu chleba. Silný, dlouho pěstovaný kvásek, vydrží v lednici i týden. Mladý kvásek je potřeba 
pravidelně krmit a množit, nejlépe třikrát týdně.

 Kváskový chléb
Kváskový chléb se zdá jako složitá alchymie, ale postup může být velmi snadný. Dobrý chléb se naučí upéct 

každý. Stačí si připravit pár základních věcí a dodržet několik pravidel.

1. Důležitý je silný kvásek. Je skvělé si vypěstovat vlastní a pak ho posilovat, ale pro začátek je nejjednodušší

si vzít kvásek od zkušeného pekaře, který už chleba hravě „utáhne”. 

2. Připravíme si základní vybavení a suroviny. Na hnětení je ideální kuchyňský robot, ale bude stačit mísa 

a vařečka. Budeme potřebovat kvásek, žitnou mouku, kterou se kvásek udržuje a pšeničnou mouku 

(nejlépe chlebovou), abychom udělali klasický pšeničnožitný chléb. Na základní chléb stačí kmín a sůl, 

později do těsta postupně přidáváme podle chuti (semínka, ořechy, cibulku, sýr atd.). Dále potřebujeme 

ošatku nebo formu na pečení. Pokud necháme chléb kynout v ošatce, získáme tak klasický tvar bochníku. 

Dáme-li ho do formy, nejlépe obdélníkové, vznikne pak tvar „cihličky”, který se obzvlášť hodí na čistě žitné 

a celozrnné chleby.
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RECEPT

Suroviny: 

lžíce kvásku z lednice s moukou a vodou 

v poměru 1:1 

(v našem příkladu 175 g mouky - nejlépe pšeničná 

chlebová - a 175 g vody)

necháme 8 - 12 hodin kvasit

Suroviny potřebujeme v poměru: 

1 díl rozkvasu

½ dílu vody

1 díl mouky 

v našem příkladu 350 g rozkvasu

175 g vody

350 g mouky

Sůl (2 g na 100 g mouky) a kmín na dochucení.

3.  Dobu kynutí přizpůsobíme teplotě v místnosti.

Někdy trvá rozkvas udělat 8 hodin, jindy 12.

Ve velkém teple jde prostě vše rychleji a naopak.

Proto je potřeba spíše pozorovat těsto, než

se striktně držet časů v receptu.

Postup: Všechny suroviny dobře prohněteme 

v kuchyňském robotu nebo v míse s vařečkou. 

Necháme cca 1,5-2 hodiny kynout v míse, 

za tu dobu těsto dvakrát „přeložíme” (těsto povy-

táhneme za kraje, které přeložíme jako balíček). 

Pak těsto buď přendáme do formy, nebo můžeme 

důkladně „stočit” (v pekařské hantýrce to znamená

vytvarování bochníku, přesné návody najdete 

např. na youtube, když zadáte „stáčení chleba”) 

a vložit do moukou vysypané ošatky. Necháme 

další 1,5 hodiny kynout. Čas kynutí prodloužíme 

nebo zkrátíme podle teploty v místnosti. 

Pečení ve formě: chleba ve formě vložíme do stu-

dené trouby a zapneme na 220 stupňů. Asi po 

30 minutách chléb opatrně vyklopíme z formy 

a dopékáme na 200 stupňů asi 15 minut, dokud 

nebude kůrka pevná a zlatá. 

Pečení s ošatkou: Do trouby vložíme plech nebo 

jinou podložku, která lépe akumuluje teplo (liti-

nový plech, pánev nebo kámen na pečení pizzy).

 Troubu rozpálíme alespoň na 240 stupňů. Chléb 

z ošatky opatrně vyklopíme na sázecí lopatku

(stačí i prkénko s rukojetí), dobré je položit na 

prkénko i pečící papír. Chleba můžeme naříznout 

řezacím nožem nebo žiletkou do kříže a opatrně 

přesuneme na rozpálenou podložku do trouby 

(i s pečicím papírem). Na vysokou teplotu pečeme 

alespoň 10 minut, aby chleba pořádně vyskočil. Pak 

teplotu snížíme o 30 stupňů a pečeme asi 30 mi-

nut, dokud chleba nebude pěkně zlatý. Když chleba 

vytáhneme a poklepeme na spodní stranu, měl 

by hezky „zvonit” (vydávat dutý zvuk).

 Kváskový chléb „1 : ½ : 1”
Když si zapamatujeme jednoduché číselné pomě-

ry, můžeme si chleba upéct i bez podrobného

receptu. 
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 Sušený kvásek
Pokud už máme kvásek, který hezky funguje, můžeme se o něj podělit. Jednoduše ho namnožíme, usušíme 

a můžeme s ním obdarovat někoho, kdo se chystá péci kváskové pečivo.

Uděláme větší rozkvas (lžíce odloženého kvásku + 150 g vody + 150 g žitné mouky, necháme 8-12 hodin 

rozkvasit). Rozkvas rozetřeme na pečicí papír v co nejtenčí vrstvě a necháme na teplém místě v pokojové 

teplotě uschnout. Usušený kvásek nalámeme na kousky a vložíme do skleničky s víkem. Můžeme ji ozdobit 

(viz chlebové koření) a na visačku napsat návod (usušený kvásek přidáme do vody s moukou místo lžíce 

čerstvého kvásku). Sušený kvásek můžeme skladovat při pokojové teplotě.

 Kvásková mapa
Pečení chleba z kvásku se stává populárnější, oblíbení food blogeři „pan Cuketka” a „Maškrtnica” proto 

na svých stránkách www.pecempecen.cz založili kváskovou mapu. Ta se od roku 2012 rozrůstá po celé 

republice. Jste zvědaví, kde nejblíže vaší adrese můžete sehnat kvásek? Vyhledejte na mapě, kdo ve va-

šem okolí nabízí kvásek darem. Třeba to bude začátek vašeho pekařského dobrodružství s kváskem. Nebo 

se jednou sami zaregistrujete mezi dárce? 

 Jak nakoupit suroviny na chleba ekologicky
Mouku, sůl a koření, ale i jiné suroviny na pečení a vaření, další potraviny, dekorace i drogerii lze kromě

běžných obchodů, kde je všechno balené, koupit i bez obalů. V bezobalových obchodech se suroviny 

prodávají na váhu či míru do vlastních přinesených obalů, nebo do obalů recyklovatelných (papírové 

pytlíky, zavařovací sklenice, opakovaně použitelné plastové nádoby, např. 5 l barely na vodu poslouží jako 

nádoba na velký nákup rýže).

Slyšeli jste už o „bezobalovém” nakupování? Byli jste už v podobném obchodě? Také se mu říká „zero waste”

podle anglického výrazu pro nulový odpad. Zkuste si na internetu vyhledat, kde ve vašem okolí takový 

obchod je. 

Tipy na bezobalové nákupy na Kolínsku a Kutnohorsku: 

Statek na pašineckém rynku, Pašinka u Kolína, www.stateknarynku.cz

U čtyřlístku, Kutná Hora, www.uctyrlistku.eu

 Ověřené knihy o chlebu, pečení, tradicích…
Upečeno s láskou, Ludmila Gottwaldová, Iva Trhoňová, CPress 2019

Ruce v mouce: Domácí pečivo s kváskem i droždím, Iva Trhoňová, CPress 2017

Hrátky s těstem: Drožďové pečivo snadno, rychle a dokonale, Iva Trhoňová, CPress 2020

Velká kniha o pečení, Deborah Gray. Perfekt 2004

Máma v kuchyni: S chutí pro malé i velké, Barbora Charvátová, CPress, 2017

Květinová kuchařka: Jedlé kvítí a býlí na vaření a zdobení, Jana Vlková, Smart Press, 2015

Jíst a žít: Moderní kuchařka na dalších 100 let, Kateřina Winterová, Edice ČT, 2018

Tradinář: Rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů, M. Kindlová, M. Boledovičová, Smart Press, 2019

Rok ve svatojánu, o zahradě, bylinách, rituálech a dobrém jídle, Eva Francová, Motto, 2017

Český lidový a církevní rok, Alena Vondrušková, MOBA, 2015
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Duben
Vůně chleba kolem nás | Plevel - zelený poklad | Váhy a vážení v kuchyni | Pece, ohně, ohýnky

Den Země | Květinové bomby | Políčko v proměnách roku | Překvapení v tajence 
Hadi na klacíku | Výlety za chlebem | Pohled do historie - kde se vzal chléb



 Vůně chleba kolem nás
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  kořenky/malé skleničky/kelímky, přes které nejde vidět, papíry a psací potřeby, příklady

  obsahů: zemina, obilná zrna, mouka, kvásek, těsto, pečivo, strouhanka, kmín, sůl, pepř,

  rozmarýna, oregano, mák, skořice, kardamom, anýz… 

cíl:   Zapojit čich a naučit se rozeznávat čichem suroviny a ingredience potřebné k přípravě chleba.

 Plevel - zelený poklad
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  oblečení a obuv na ven, zahradnické rukavice a náčiní, klíč k určování rostlin, psací 

  a výtvarné potřeby, podložky, papíry, lupy, fotoaparát

cíl:   Poznat rostliny v okolí políčka a zjistit, jak se dají využít. Odplevelit políčko.

tip:   Z rostlinek nalezených kolem políčka je možné vytvořit vlastní mini herbář. Jednotlivé 

  úlovky děti popíší svými slovy, přidají, co nového se dozvěděly, výtvarně zpracují, vyfotí, 

  vylisují. Téma bylinek a plevelu v zahradách se dá opět využít jako pozvánka pro rodinné 

  příslušníky dětí. Možná se některá babička či strýček rádi podělí o své znalosti a vzpomínky,

  jak jednotlivé rostliny využívali v kuchyni, domovech nebo dětských hrách. 

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
Pojďme prozkoumat, co všechno v okolí našeho políčka roste. Pomocí atlasu si později dohledáme správné názvy 
rostlin a dozvíme se o nich základní údaje. Proč je potřeba vyplít políčko? Co vlastně znamená plevel? Je také nějak    
           užitečný? Znáte jednotlivé druhy? 

K dětem: 
Jak voní chleba? Jak bychom popsali jeho vůni? Jaké koření či bylinky se k jeho pečení často používají? Jaké     
          koření se používá na housky a rohlíky? Které třeba na pizzu nebo do vánočky? Které vůně jsou vaše oblíbené? 

Třídu rozdělíme do několika skupin (záleží na počtu kořenek), každé přidělíme 2-3 kořenky. Děti postupně 

čichají ke kořenkám a na papír si ve skupince zapíší:

1. Tip, co je v kořence

2. Popis vůně (sladká, pálivá, štiplavá apod.)

3. Co jim vůně připomíná, v jakém jídle se vyskytuje.

Poté se skupinky podělí o své zápisky, společně odhalíme, co bylo ve které kořence. Následně se můžeme 

nechat vůněmi inspirovat a rozhodnout, do kterých receptů je použijeme. Takové pečení naruby. Obvykle 

hledáme koření k receptu, nyní vyzkoušíme najít recept pro dané koření. 

Citace dě  : „Voní to jako vánoční perníčky.”(skořice), „To voní jako polívka.” (kmín), „To mi voní hebce i ostře.”

 (pepř), „To je med!” (anýz).

Svatý Jiří vstává, zemi odmykává. 24. 4.
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Nejprve vyzveme děti, ať si prohlédnou, jak vypadá obilíčko na poli, a které rostlinky mezi něj nepatří. 

Opatrně, abychom úrodu nepoškodili, vyčistíme políčko a jeho okolí od plevele. 

Každý si vybere jednu z vytrhnutých rostlin, k ní si na zahradě najde ještě jednu rostlinu, kterou zná. 

Ideálně vezme rostlinu i s kořínky. Třídu rozdělíme na 3 skupiny a vytvoříme 3 stanoviště. 

Na první stanovišti si děti pozorně prohlédnou obě rostlinky, které si přinesly. Využijí i práci s lupou. 

Rostlinky si namalují či nakreslí. 

Na druhém stanovišti si skupinka k dvěma vybraným rostlinkám na papír napíše vše, co o nich ví. Děti 

popíší slovy jak vypadá, jak voní, kde ji natrhaly, k čemu se dá použít, třeba i na parádu. Kde jinde ji viděly 

růst, roste-li v jejich okolí. Zamyslí se i nad tím, v jaké pohádce, písničce či příběhu se vyskytla. Připíší si 

datum sběru. 

Na třetím stanovišti si rostlinky s pomocí dospělého vyhledají v atlase rostlin. Zapíší si latinské názvy 

a zkusí je vyslovit, dopíší si některé zajímavosti, které se z knihy dozvěděly a zaujaly je. Co by samy naopak 

ještě k rostlince dodaly? 

Příklady jedlého plevele 
Sedmikráska: Nenápadná kytička je kompletně jedlou bylinkou. Obsahuje minerální látky (vápník, fosfor, železo, 
draslík), vitamín C a další výživné látky. Kromě květu, který je atraktivní ozdobou jarních jídel, se využívají i její listy, 
které připomínají salát polníček.
Ptačinec: Rostlinka s drobnými vejčitými lístky se bujně plazí po zemi a ráda pokrývá nevyplněná místa na záhonech. 
Slovenský název hviezdnice odkazuje ke květům ptačince, které vypadají jako malé bílé hvězdičky. Její chuť velmi při-
pomíná mladou kukuřici, takže si k ní najdou cestu i děti, které často vše zelené odmítají. Obsahuje hodně minerálů 
a stopových prvků, má dost vysoký obsah železa a vitamínů skupiny B, proto se opravdu vyplatí si ho na jaře bohatě 
dopřát. Nasekaný se dá přidat do těsta na housky. 
Svízel povázka: Listy svízele jsou nenápadné, úzké a kopinaté. Většina z nás zná krásné drobné kvítky svízele, které 
sladce voní. Listy i květy jsou jedlé a bohaté na třísloviny a minerály. Působí dobře na ledviny a odhleňuje. Jeho příbuzný
svízel přítula je známý svými lepivými vlastnostmi a je také jedlý, takže není potřeba se bát záměny. 
Popenec: Popenec patří do čeledi hluchavkovitých. Jedlé květy jsou nasládlé a třeba spolu se sedmikráskou a pampe-
liškou je můžete použít jako jedlé zdobení. Listy jsou aromatické a používají se i jako koření. Rostlinka příznivě působí 
proti kašli (dá se i nasušit). Čerstvý popenec vám dodá hlavně vitamín C a hořčiny. Příbuzné popence, hluchavky, jsou 
také jedlé, obzvlášť ty bílé, mají v květech sladký nektar. 

Obzvlášť na jaře je dobré zařadit do jídelníčku čerstvé zelené bylinky. Kromě těch známých ze zahrádky nebo okenního parapetu (jako jsou třeba 
pažitka, petržel, bazalka), můžeme zkusit i sílu divokých bylinek z přírody. Většinou jim říkáme plevel, protože svou bujností často narušují naši 
představu o upravených zahradách. Většina těchto plevelů má v sobě spoustu živin, a když jim na talíři dáme šanci, pomůžou nám probudit se ze 
zimního spánku. Přidat se dají například do čerstvých pomazánek, palačinkového těsta a snadno si také připravíme super zdravý zelený koktejl. Do 
koktejlu se dá přidat jakýkoliv jedlý plevel a dobře využijeme i zelený ječmen z domácího osení. Do mixéru dáme rostlinky a jako základ použijeme 
sladký přírodní mošt, např. klasický jablečný. Vše rozmixujeme a rozlijeme do hezkých sklenic. Na zdraví!
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 Váhy a vážení v kuchyni
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  kuchyňské váhy (digitální, ciferníkové, se závažíčky), odměrky, suroviny podle zvolených

  otázek níže

cíl:   Seznámit se s různými druhy vah, vyzkoušet si s nimi pracovat.

tip:   Vytvoříme si vlastní třídní váhu pomocí ramínka s háčky na stranách a dvou tenkých tašek

  (igelit, síťovka, záclonovina). Necháme děti, aby porovnávaly věci ve třídě, případně koupíme

   housky a rohlíky. Děti necháme tipovat, co je těžší a své tipy pak mohou i ověřit. 

 Pece, ohně, ohýnky
 čas:  45 minut

pomůcky:  šátky v ohnivých barvách na roz-

  cvičku, hustší barvy (nejlépe

  tempery, prstové barvy, lze použít

  i akryl), houbičky na nádobí,

  nůžky, čtvrtky nebo nastříhané

   zbytky z krabic, igelit na stůl, 

  převlečení pro děti

cíl:   Vyzkoušet dynamickou malbu 

  a pohyb s motivem ohně k bezpeč-

  né ventilaci emocí a napětí 

  (arteterapie).

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
Kolik váží bochník chleba a kolik jeho krajíc? V jakých mírách se uvádí váha? Je těžší rohlík nebo houska? Zkusíme 
          si  povat a následně své odhady porovnáme s pravdivými výsledy vážení. 

Třídu rozdělíme do 7 skupin. Každá si vylosuje jednu otázku. Ve skupince děti tipují odpověď a diskutují 

o ní. Jejich dalším úkolem bude pojmenovat, které věci budou potřebovat k ověření své odpovědi. Nakonec 

svou odpověď ověří. 

Tipy na otázky:

Je těžší balení toustového chleba nebo oválný bochník? Váží lžíce strouhanky stejně jako lžíce soli?

Co je těžší, kilogram mouky nebo kilogram cukru? Kdybychom byli celí z mouky, z kolika kilových 

balení bychom byli poskládáni? Kolik váží litr vody? A kolik litr oleje? Kolik gramů váží jeden rohlík? 

Jak velká by asi byla taška s 1 kg rohlíků? Kolik gramů váží bochník a kolik čtvrtka chleba? Když chleba 

rozkrájíme na čtvrtky a váhy sečteme, odpovídá to váze původního bochníku?

Na závěr skupiny sdílejí, jak se jim pracovalo. Lišil se tip a ověřená odpověď? Co dalšího bychom mohli 

v kuchyni odměřit nebo zvážit?
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K dětem: 
Aby se upekl chleba, je potřeba udělat pořádný žár. Dříve se nepeklo v elektrické troubě, ale v peci, ve které se pořád-
ně roztopil oheň. Kdo takové pečení za  m nezažil, tak si vybaví venkovní ohýnek, u kterého si třeba opékáme buřty, 
a ještě větší oheň, ve kterém se „pálí čarodějnice”. Nejprve se jako ohýnek budeme pohybovat a pak si pořádný oheň 
           i namalujeme.

22. 4. se od roku 1970 slaví Den Země. Jeho oslava má přitáhnout pozornost lidí k ochraně přírody. Den 

Země se slaví například úklidem obcí a jejich okolí, diskusemi o problémech životního prostředí, připome-

nutím potřeby šetřit energií, vodou i dalšími zdroji nebo třeba exkurzí po okolí. 

Na začátku aktivity si povídáme o „pálení čarodějnic“ ve smyslu lidové tradice a očisty před jarem. 

Necháme děti vymýšlet a představovat si, kde je velký žár (většinou dojde na sopky, výbuchy, ohňostroje). 

Ve třídě lze pojmout úvod i jako tanec s barevnými šátky, který evokuje oheň. Aktivitu je dobré doplnit 

na začátku akční hudbou, ke konci naopak klidnou, básničkami, zpíváním. 

Předem si připravíme prostředí, aby si děti aktivitu užily bez zbytečného stresu, že něco zašpiní. Stůl 

ve třídě potáhneme igelitem, pracovat se dá v menší skupině dobře také na podlaze. Důležité je převlečení, 

obzvlášť akrylové barvy nejdou moc vyprat. Houbičky na nádobí si děti mohou rozstříhat do náhodných 

tvarů nebo rovnou do tvaru plamenů. Na paletu nebo kus kartonu připravíme barvy, vybíráme částečně 

omezenou škálu teplých barev (žluté, červené, okrové…), přidáme i bílou.

Každý oheň začíná malou jiskrou (tupování houbičkou), a když se oheň rozhoří, šlehají plameny (dynamické

tahy houbičkou a prsty). Když oheň spálí vše, co ho živí, tak pomalu ustává (jemné doteky houbičkou). 

Důležité je, nechat děti bezpečně se uvolnit a aktivizovat a na konci činnosti přirozeně zklidnit. V rodině 

nebo dobře sehraném kolektivu je možné v symbolické rovině mluvit také o věcech, které bychom už rádi 

spálili. Co má starého a smutného odejít a co nám přinese radost a světlo v nastávajícím vrcholném jaře 

a létě. 

Výsledné dynamické obrázky můžeme dále použít – doplnit je tmavým kontrastem (tvar pece, hvězdy…) 

nebo rozstříhat a pak z nich udělat třeba koláž (šaty pro čarodějku, vesmír…). 

 Den Země
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  papíry, psací a výtvarné potřeby, mapa (volitelné), pytle na odpad, rukavice, dezinfekce

cíl:   Vnímat přírodu kolem sebe, podpořit vztah k místu.

tip:   Trasu na plánované místo si děti mohou označit do mapy (místní tištěné) nebo si ji samy

  zakreslit. Tu si na památku můžeme vyvěsit ve třídě a kdykoliv si „prstem po mapě” 

  procházku připomenout. 
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K dětem: 
Pojďme se zaměřit na okolí místa, kde žijeme. Zkusíme se společně zamyslet, které místo v blízkos   školy máme rádi, 
kde je nám hezky. Proč máme toto místo rádi? Co bychom mu přáli? Jak můžeme my sami přispět k tomu, aby bylo 
stále pěkné, aby vzkvétalo a dál těšilo nejen nás? Pokud budeme všichni pečovat o ta „svá místa na Zemi”, přispějeme
          postupně ke zlepšení stavu přírody kolem sebe. 

K dětem: 
Napadá vás, jak ještě jinak bychom mohli tento den společně prožít a oslavit? Má každý své oblíbené místo v přírodě?
Kdo chce, může se o vyprávění o tom svém podělit s ostatními, ale nemusí. Důležité je, o tom „svém” oblíbeném 
           místě vědět a chovat se k němu a v něm dobře. Můžeme si jej namalovat, vyfo  t a mít jej tak vždy „po ruce”.

Oslavu Dne Země můžeme pojmout jako oslavu „našeho místa”. Můžeme jej dojít uklidit od odpadků, 

vyzdobit přírodninami z okolí a na oslavu si na něm ten den uspořádat třeba malý piknik se svačinkou 

a hrami na vzduchu. Opět se mohou zapojit i další členové rodiny, maminky s mladšími sourozenci, babičky...

Cestou můžeme sbírat odpadky, hrát hry, povídat si o okolní krajině. Na zpáteční cestě můžeme naopak 

zkusit jen mlčet a vnímat tentokrát cestu zase jinak. Možná si všimneme nových věcí a nabudeme nových 

dojmů.

 Květinové bomby
 čas:  výroba 15 minut, výsev během pobytu venku

pomůcky:  směs semínek (např. měsíček, slunečnice, mák, lněné semínko, kukuřice, lichořeřišnice...)

  jílovitá půda, kompost, voda

cíl:   Vyrobit semínkovou bombu a zvýšit množství kvetoucích rostlin v okolí.

tip:   Semínkové bomby se dají pořídit již hotové, ale pro děti bude větší zábava si je vytvořit. 

  Připojit se mohou i ostatní třídy. Pro jejich výrobu je vhodné použít místní rostliny, aby 

  se do přírody nezavlekl nějaký invazivní druh. Třeba již máme kolem sebe spřízněnou 

  zahradnickou duši, která nám nějaká semínka nabídne. 

K dětem: 
Probouzející se život na zahradě můžeme oslavit třeba 
právě vytvořením bohatého „jídelníčku” pro hmyz ko-
lem nás. A sami sebe obdarujeme krásnou podívanou 
a voňavou kulisou. Víte, proč jsou pro nás např. včely
důležité? Moudrý pán, Albert Einstein, řekl: „Pokud 
zmizí ze Země včely, zbývají lidem jen 4 roky života.”  
           Proč myslíte?
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K dětem: 
           Na chlebík z našeho obilí si můžeme vypěstovat vlastní zdobení. Co si zasejeme? Napoví nám tajenky. 
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Smícháme kompost, jíl, semínka a vodu, opatrně promícháme a utvoříme kuličku. Alespoň do druhého dne 

ji necháme zaschnout. Před výsevem kuličku navlhčíme. Vhodíme na libovolné travnaté místo a vyčkáváme

až se budeme moci těšit z pestrých květů a příjemné vůně na nečekaných místech. Třeba poblíž cesty, kterou

denně chodíme do školy nebo na části školní zahrady.

Vytiskneme jednotlivá slova či slovní spojení (celkem 40 slov) a rozstříháme je. Každý ve třídě si vylosuje

jedno až dvě slova, podle počtu dětí. Vyzveme děti, aby ten, kdo si vylosoval názvy ročních období, se

postavil do jednoho rohu. Ostatní se snaží podle významu slova na svém papírku přidat ke skupince 

(ročnímu období), kam patří. Ve skupinkách napíší na papír co ještě dalšího děti napadne k danému období

a k jednotlivým slovům na lístečcích. Na závěr skupinky představí své pojmy ostatním. 

PODZIM – VYMĚŘIT POLÍČKO – ZORAT, ZRÝT – ZASÍT OBILÍ – BOHYNĚ MOKOŠ – PODZIMNÍ ROVNODEN-

NOST – ZÁŘÍ/ŘÍJEN/LISTOPAD – HMAT

ZIMA - POLÍČKO SPÍ - STOPY VE SNĚHU - PEČEME CUKROVÍ - BOHYNĚ MORANA - ZIMNÍ SLUNOVRAT 

- PROSINEC/LEDEN/ÚNOR - ZRAK

JARO - POLÍČKO SE PROBOUZÍ - ZELENAJÍ SE KLÁSKY - ZADĚLÁVÁME KVÁSEK - BOHYNĚ  VESNA - JARNÍ 

ROVNODENNOST - BŘEZEN/DUBEN/KVĚTEN - ČICH

LÉTO - DOZRÁVÁ A ZLÁTNE OBILÍ - SKLIZEŇ, ŽNĚ - MLAT A MLETÍ - BOHYNĚ ŽIVA - LETNÍ SLUNOVRAT 

- ČERVEN/ČERVENEC/SRPEN - CHUŤ      

 Políčko v proměnách roku
 čas:  20-45 minut

pomůcky:  vytištěná a rozstříhaná slova evo-

  kující aktivity z projektu viz níže

cíl:   Připomenout si jednotlivé fáze

  projektu.  

 Překvapení v tajence
 čas:  20-90 minut

pomůcky:  semínka dýně, lnu, slunečnice, zahradní náčiní, pracovní oděv a obuv, vytištěné křížovky

cíl:   Vyluštit společně tajenku. Připomenout si, co už o chlebu víme a vypěstovat si vlastní 

  semínka na zdobení chleba.  

K dětem: 
Vzpomeneme si společně, co již máme v projektu 
o chlebu za sebou? Co nás asi ještě čeká? Co bylo
           potřeba udělat ve kterých ročních obdobích?

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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Třídu rozdělíme do 4 skupin, každé dáme

jednu vytištěnou křížovku, kterou budou společně

luštit. Následně se podělí o své výsledky. Jaká se-

mínka ještě známe? Která se často používají při 

výrobě pečiva?  

Vyzkoušíme si na zahradě vypěstovat semínka

slunečnice, dýně, lnu. Jako při přípravě políčka

bude třeba si nejprve zrýt záhonek a postupně

o něj dbát a zbavovat ho plevele. Pokud budeme

mít štěstí, můžeme si našimi semínky posypat 

vlastní chlebík na dožínkové oslavě. 

 Hadi na klacíku
 čas:  90-120 minut na přípravu těsta, cca 10 minut na opékání, podle tloušťky těsta

pomůcky:  váleček, vál (varianta je silikonová podložka nebo pečicí papír), alobal, očištěné klacky 

  nebo kovové vidlice na opékání

cíl:   Zažít pečení venku. Vyzkoušet těsto s „omládkem”.

P
Á

M
O

A
S

L

Tajenka 1: řešení: SEMÍNKA. (1. sůl, 2. cepy, 3. mák, 4 kmín, 5. dožínky, 6. pekařství, 7. houska)
Tajenka 2: řešení: SLUNEČNICOVÁ. (1. klasy, 2. sláma, 3. uplést, 4. pekárna, 5. ječmen, 6. červeně, 7. zrna, 8. obilí, 9. pšenice, 10. rohlík, 11. oves, 12. kvásek)
Tajenka 3: řešení: DÝŇOVÁ. (1. voda, 2. mlýn, 3. sklizeň, 4. žito, 5. vypěstovat, 6. modrá)
Tajenka 4: řešení: LNĚNÁ. (1. plevel, 2. vesna, 3. těsto, 4. koření, 5. žlutá)

Ukázka tajenky. 4 provedení ke stažení na webu.
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K dětem: 
Součás   našich „čarodějných oslav” bude i pečení vlastní dobroty na ohýnku. Uděláme si hady z kynutého těsta, 
které budou na sladko chutnat jako trdelníky, na slano jako křupavé tyčinky. Připravíme si kynuté těsto a tentokrát 
ho necháme kynout nadvakrát. Věnujeme chvilku času i přípravě tzv. omládku – řídkého těsta, které nastartuje 
          kvašení a těsto má lepší vlastnos  , delší trvanlivost a spotřebujeme méně droždí. 



DUBEN

Postup:

Suroviny na omládek smícháme (nejlépe v robotu 

nebo vařečkou v míse) do řídkého těsta a necháme 

vykynout (vytvoří se bubliny). Trvá to asi hodinu, 

v teple i méně. Přidáme zbytek přísad a dobře 

rozmícháme do hustého těsta. Pokud je těsto příliš

tuhé, přidáme trošku vody. Necháme vykynout 

do dvojnásobného objemu (asi hodinu v teple).

Hotové těsto zpracujeme na tři menší bochánky, 

které necháme pár minut odpočinout (těsto je pak 

pružnější, není to zbytečný krok).

Těsto si připravíme v teple a ven k ohýnku ho přeneseme až v poslední fázi – jako odpočinuté bochánky 

přikryté utěrkou proti oschnutí. Z jednoho bochánku je asi 10 tenkých hadů. Pokud neděláme těsto pro 

třídu, upravíme množství v receptu na polovinu nebo ze zbytku uděláme třeba houstičky nebo jiné tvary.

Připravíme si váleček a větší prkénko nebo silikonovou podložku/pečicí papír na stole. Těsto rozválíme 

na tenkou placku. Je důležité, aby placka byla opravdu tenká, aby se těsto stihlo dobře propéct (teplem 

trochu nabude). Placku nakrájíme na delší proužky široké asi 3 cm. Konce klacíků obalíme alobalem, na něj 

necháme děti namotat hady. Lepší než klacek jsou grilovací kovové vidlice – těsto se na kovu lépe propeče 

a je křupavější. Důležité je dobře zmáčknout konce hada, aby nám nespadl. 

Před pečením můžeme hada ochutit ala domácí trdelník – na plech připravíme třtinový cukr se skořicí, děti 

v něm těsto obalí a trochu ho přimáčknou, aby cukr držel.

Když se opeče „tak akorát“ udělá na povrchu karamelovou vrstvu. Ve verzi na slano se osvědčil mák se solí, 

použít se dají i různá semínka. Aby nepadala, je potřeba je přimáčknout nebo před tím potřít hada vodou. 

Pokud je těsto dobře připevněné a vyválené dost tence, vydrží děti opékat samy. Na tlustší hady a další kola 

opékání už je většinou potřeba zapojení dospělých, protože optimální upečení vyžaduje trpělivost a delší 

čas u ohýnku. 

RECEPT

Suroviny: na 1. fázi těsta - tzv. mládek

10 g čerstvého droždí

100 ml vlažné vody

125 g hladké mouky pšeničné

lžíce cukru

Suroviny: na inální těsto

300 g hladké mouky (nebo pšeničné chlebové)

25 g změklého másla nebo sádla

cca 100 ml vody

špetka soli
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 Výlety za chlebem a další výukové programy o chlebu
Příběhem cesty chleba se věnuje více organizací. Třeba vás osloví i jejich nabídka.

 „Od zrnka k bochníku”

Podblanické ekocentrum (Český svaz ochránců přírody, ČSOP), Vlašim, www.podblanickeekocentrum.cz

„Cesta ke chlebu”

Toulcův dvůr, ekologické výukové programy, Praha, www.toulcuvdvur.cz

„Jak roste chléb”

Lipka, školské zařízení pro environmentální výchovu, Brno, www.lipka.cz

 Pohled do historie - kde se vzal chléb
„Na začátku člověk pojídal zrnka obilí tak, jak je našel. Když objevil oheň, začal zrna pražit. Později i mlít 

v kamenných hmoždířích a primitivních mlýnech. Z takto rozemletého obilí vznikaly první kaše a později 

i chlebové placky (tzv. nekvašený chléb, který se ještě stále vyrábí např. v mnoha afrických a asijských zemích) 

pečené na rozpálených kamenech. Různé druhy „chlebů“ tehdy vyráběly všechny vyspělé kultury – Egypťané, 

Řekové, Féničané, Židé atp. Tato doba se označuje jako neolit a první poznatky o chlebu sahají až do období 

10 000 let př. n. l.“

 

Objevení „zázraku“ kvašení

„Kvásek a kvašený chléb pochází ze starověkého Egypta z doby před 6000 lety. Jedná se o nejstarší 

formu kynutého chleba. Jednoho dne Egypťané zapomněli na sluníčku těsto na nekvašený chléb, který často 

vyráběli. Těsto díky času, teplu a působení bakterií vykynulo, bylo lehčí a vzdušnější než původní ploché 

chleby. Egypťané si toho všimli a upekli ho. Záměrně začali těsto nechávat kynout a proces se opakoval. 

Vznikl první kvásek a od té doby se začal pravidelně používat k výrobě chleba. V Česku byla nejstarší pec 

na výrobu chleba objevena v Bylanech u Olomouce, pocházela z období zhruba 4800 – 4600 př. n. l.“

Prolomení tradic s příchodem droždí

„První kynutý chléb byl tedy kváskový a obsahoval pouze mouku, vodu, sůl a kmín. Kvásek se používal 

při pečení chleba až do středověku. Do té doby si lidé pekli chleba doma sami. Až teprve potom přišli 

první pekaři a pro obyvatelstvo byli váženými měšťany. Pekařské řemeslo podléhalo přísným předpisům. 

Od 19. století se pravidla uvolnila a tradiční pečení chleba se začalo měnit v průmyslovou výrobu. V tuto dobu 

kvásek pomalu nahradilo pekařské droždí a výživná celozrnná mouka se nahradila prázdnou moukou bílou.“

Věděli jste, že:

„V dnešní době se v Česku upeče denně okolo 1 milionu chlebů, tj. ročně zhruba 300 tisíc tun chleba. | V Čes-

ku máme zhruba 700 pekáren. | Nabídka chlebového sortimentu u nás je jednou z nejpestřejších v Evropě. | 

Proč se vlastně říká chlebu „chleba“? Původ tohoto slova je v pragermánském názvu „hlaiba“, ze kterého 

se za století vyvinulo naše známé slovo „chléb“ a „chleba“.“

Zdroj: www.superkvasaci.cz/historie-chleba-od-nahodneho-vynalezu-kvasku-az-po-drozdi/ 
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 Čas barevných májek
 čas:  45 minut

pomůcky:  barevné pentle, stužky, provázky, proužky látek, květiny, trávy

cíl:   Zapojit se do přípravy sezónní výzdoby.

tip:   Květen je Měsíc školních zahrad a oslavy života v nich. Další důvod pro originální pestrou

  výzdobu okolí políčka. Více info a možnost zapojení na www.mesicskolnichzahrad.cz

 Hraniční kameny
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  kamínky, lihové ixy, akrylové barvy či ixy na malování na kamínky

cíl:   Seznámit se s tradicemi v čase letnic. Vyzkoušet si vlastní zdobení kamínků.

tip:   Pokud máme dostatek kamínků, nakreslíme na ně jednoduché symboly, podle kterých 

  budeme vyprávět příběhy, podobně jako „Story Stones”. Inspirovat se můžeme mlynářskou

  či pekařskou pohádkou, nebo jednotlivými fázemi projektu. Z kamínků jde udělat i jedno-

  duché puzzle. Poskládáme vedle sebe více kamínků a přes všechny nakreslíme jednoduchý

  obrázek. Po jejich rozebrání můžeme znovu skládat dohromady jako puzzle (domeček,

  mlýn, sluníčko, …), nebo např. obrázky hospodářského náčiní (pluh, kosa, cepy, srpy...), 

  mlynářského či pekařského vybavení (mlýnské kolo, pytel mouky, pec, lopata na chléb…). 
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K dětem: 
Květen je měsíc plný barev a bujného života v přírodě. U domů se stavěly vysoké májky zdobené pentlemi. Víte 
proč? Viděli jste někde májku? My se ještě pár týdnů budeme těšit pohledem na třepetající se svěží zelené políčko. 
Společně mu ulevíme od plevele. Svou pozornost a zájem mu projevíme třeba pestrou májovou výzdobou podle 
           své fantazie, inspirovanou právě barevnými pentlemi z májek.

Děti společně tvoří pestré dekorace z pentlí a stuh. Splétají z nich copánky, váží uzlíky, zaplétají květiny, 

trávy či věnečky a navazují je na klacíky, které poté vztyčí okolo políčka. 

K dětem: 
V čase letnic (konec května) probíhaly kdysi obchůzky
polí a humen vesnic. Při nich se prováděly magické 
úkony pro zajištění dobré úrody a zahnání zlých sil, 
krupobi   či povodní. Při obcházení se řešily sousedské 
spory o hranice pozemků, odorání brázdy či posunu   
hraničního kamene. Proto se hraniční kameny v tento čas 
kontolovaly a případně opravovaly. Protože neexistovaly
katastrální mapy, při každé obchůzce si lidé opako-
vali, kde přesně hranice leží. My se  mto květnovým
zvykem inspirujeme a naše políčka si označíme a ozdobíme
            je malovanými kamínky. 
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K dětem: 
Dnes použijeme mouku trochu netradičně. Nebudeme nic péct, ale vyrobíme si z ní modelínu neboli moukolínu! 
Sami si smícháte suroviny a z hotové moukolíny vymodelujeme věci jako z té kupované. Další zásobu si pak třeba 
            vytvoříte i doma! Z moukolíny si zkusíme plést preclíky a housky a trénovat tak na opravdové pečení.

Nejprve si nasbíráme dostatek kamínků různých velikostí. Některé popíšeme písmenky. Pak z nich 

poskládáme kolem políčka slova, např. názvy obilnin, přání. Nebo na každý kamínek nadepíšeme jedno 

slovo a poskládáme z nich básničku, přání, nebo jména dětí ve třídě. Další variantou je kreslení jednodu-

chých tvarů a obrázků. Pro inspiraci dětem ukážeme jednoduché obrázky. Nejprve si obrázky navrhnou 

na papír, poté lihovkami namalují na kamínky. Následně je rozmístíme kolem políčka.

Humna: Humno je původně mlat, tedy prostor k mlácení obilí, 
zpevněný udusanou hlínou. Nejdříve se jako humna používala místa 
pod širým nebem, později mlat ve střední části stodoly. Na Moravě, 
jižním a západním Slovensku se slovem humno označuje celá stodola.
Výraz „humna“ či „za humny“, přešel na přírodní prostředí vesnice 
za stodolami, na přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou, 
kde byl pás sadů a zahrad nebo polní cesta a polnosti.
Humna byla často využívána k pasení hus a kachen, ohrazená humna i 
k chovu koz, ovcí či telat. Humna byla také oblíbeným místem pro hry 
a setkávání vesnických dětí a mládeže. Wikipedia.org

Jinde se letnice nazývají „Koláčovými svátky”. Koláče se používaly také jako obětiny. Házely se do studánek 

a nosívaly se na hroby. Zdroj: VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok 6; www.maminkymaminkam.cz; www.diarkolobeh.cz

Ve zlatém moři vlnky se honí, 
když jedna stoupá, druhá se kloní. 
Vody jim není moc třeba, 
v moři, kde zraje chleba. 

Zdroj: Hádanka, Václav Fišer, www.maminkymaminkam.webnode.cz

 Moukolína
 čas:  45 minut

pomůcky:  Pro jedno dítě: malá odměrka o objemu 150 ml (stejně velký kelímek nebo hrníček), 

  miska, lžíce, půl odměrky soli, odměrka hladké mouky, lžíce oleje, špetka potravinářského 

  barviva nebo lžíce mletého koření na obarvení (kurkuma, paprika), 60–70  ml vody, 

  sklenice s víkem na uskladnění.

cíl:   Naučit se odměřovat suroviny. Procvičit jemnou motoriku.

tip:   Recept napíšeme na malý papír a vložíme dětem do skleniček, které si odnesou domů.

  Moukolínu si pak může vytvořit celá rodina.

Dětem rozdáme misky, lžíce a odměrky. Do vhodných nádob vysypeme mouku, sůl, vodu a koření, aby si 

děti mohly samy nabírat suroviny. Děti instruujeme, aby si do své mísy daly suché přísady – jedna  odměrka 

mouky, půl odměrky soli, lžíce koření nebo špetka barviva. Na viditelné místo dáme napsaný nebo pomocí 

piktogramů nakreslený recept pro připomenutí. 

Děti si promíchají suché suroviny a na závěr přidají lžíci oleje a předepsané množství vody (necelá půl od-

měrka). Když nalijí víc vody, nic se neděje, jednoduše se na závěr přisype mouka, aby moukolína nelepila.
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K dětem: 
Zkušení pekaři potřebují mít také vytříbený čich. Dnes ho společně potrénujeme na zahradě. Tipněte si, kolik 
různých vůní a pachů se nám podaří objevit? Voní to tady celý rok stejně? Najdeme původ všech vůní, které 
           jsme objevili?

K dětem: 
I sedláci, mlynáři a pekaři potřebují využívat poštu, někdy třeba tu  chou! Vyzkoušíme si, jací bychom 
           byli pošťáci, a jestli bychom porozuměli všem doručeným zprávám. Co asi znamenají?

Vše dobře promícháme vařečkou nebo lžící, a až se hmota propojí, pořádně prohněteme rukama. Pokud 

hmota lepí, přidáváme postupně mouku. Když se drolí, trochu vody. Jednodušší je přidávat mouku 

do mokrého než naopak. Nezpracovanou moukolínu skladujeme v uzavřených sklenicích nebo smršťovací 

fólii na chladnějším místě (v lednici hodně tuhne). Vydrží minimálně týden.

Třídu rozdělíme do několika skupin. Jejich úkolem bude projít si zahradu skrz naskrz a věnovat zvýšenou 

pozornost okolním vůním a pachům. Ty společně zkusí popsat slovně na papír a také tipují jejich původ. 

Následně se sejdou skupinky v kroužku a podělí se o své poznatky. 

Třídu rozdělíme do 5 skupin, budeme hrát na tichou poštu. Děti ve skupině si sednou v řadě za sebe. První 

dostane první lístek se slovem. Pošeptá druhému, ten pošle dál atp. až k poslednímu, ten jej zapíše na papír.

Kdo byl první, přesouvá se na konec. Další dítě obdrží další lístek se slovem, posílá tiše dál, kdo je nyní 

poslední na konci, připisuje slyšené slovo na papír k prvnímu. 

 Sbírka vůní naší zahrady
 čas:  45 minut

pomůcky:  papíry a tužky

cíl:   Rozvíjet smyslové vnímání. Prožít čas na zahradě netradičně. Rozvíjet vyjadřování.

tip:   Vytvoříme „Čichovou mapu zahrady/procházky”. Děti na papír zakreslí, kde to jak

  na zahradě, nebo na procházce, voní.

 Tichá pošta
 čas:  20-45 minut

pomůcky:  vytištěné a rozstříhané pranostiky na jednotlivá slova, psací potřeby, papíry

cíl:   Porozumět textu, soustředit se a rozvíjet spolupráci.

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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K dětem: 
Focaccia je italský placatý chleba z kynutého těsta. Obvykle se na něm nešetří množstvím olivového oleje. Zdobí 
se, podle krajových zvyklos  , olivami, rozmarýnem, česnekem. My se inspirujeme základním těstem a „fokaču“ 
si ozdobíme zeleninou a bylinkami tak, aby připomínala rozkvetlou květnovou louku, záhon s tulipány a motýly nebo 
            jinou jarní podívanou. 

Úkolem je poskládat správně slovo po slově celou pranostiku a zapsat ji na papír. Každá skupina tak posklá-

dá jednu pranostiku. Postupně si všichni ve skupinkách vyzkouší, jak vysílat přečtené slovo, tak posílat dál 

i zapisovat do papíru. 

Následně se skupinky seznámí se svými pranostikami. Vysvětlíme si, co znamenají. 

Když volá zelená žabka, bývá ráda kapka.
Když se v máji blýská, to si sedlák výská. 
Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom!  
Kam se první bouře honí, tam ostatní táhnou za ní. 
Májová vlažička, poroste travička, 
májový deštíček, poroste chlebíček. 

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Jaro 4 

 Rozkvetlá focaccia („fokača“)
 čas:  90 minut na přípravu těsta, 15 minut na zdobení, 40 minut na upečení

pomůcky:  plech, pečicí papír, nůž na krájení zeleniny

cíl:   Naučit se nový recept. Učit se samostatně krájet.

RECEPT

Suroviny: 

500 g bílé hladké mouky 

350 g vody

45 g olivového oleje

10 g čerstvého droždí

lžíce cukru, dvě lžičky soli

olej na závěrečné pokapání

různé druhy zeleniny a bylinky na zdobení

Studený máj, v stodole ráj.
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Postup: 

Z droždí, vody, cukru a 100 g mouky umícháme kvásek a počkáme, až se začnou tvořit bubliny (asi 

30 minut v teple). Poté přidáme zbytek surovin a pořádně promícháme, nejlépe v robotu. Necháme

alespoň hodinu kynout, až těsto zdvojnásobí objem. Mezitím si nakrájíme zeleninu. Troubu začneme 

předehřívat na 180 stupňů. Vykynuté těsto rozprostřeme na plech pokrytý pečicím papírem, prsty 

si můžeme namáčet do vody nebo oleje, aby se těsto tolik nelepilo, a pak ozdobíme. Na květy se osvědčila 

nakrájená paprika, tenké plátky žampionů, podélně nakrájená červená cibule a rajčata. Na stonky můžeme 

použít jarní cibulku nebo pažitku. Na listy se hodí třeba divoká bršlice nebo lístky bylinek jako je šalvěj, 

oregano nebo rukola. Detaily zajistí olivy, kukuřice nebo jiné naložené a konzervované dobroty. Po ozdobení

můžeme ještě pokapat olivovým olejem a trochu přisolit.

Pečeme v rozpálené troubě asi 40 minut do zlatova.

 Měsíc školních zahrad
Rozkvetlá příroda láká k probuzení života na školní zahradě. Můžeme si udělat třídní nebo školní piknik 

spojený s hrami, hudbou a zábavou na čerstvém vzduchu. Nebo můžeme opět přizvat širší rodiny a místní

z okolí. Inspiraci na květnovou zahradní oslavu najdeme na stránkách Nadace Proměny nebo Učíme 

se venku.

„Mezinárodní kampaň Měsíc školních zahrad vyhlašovaná každoročně Mezinárodní asociací školních hřišť 

a zahrad (ISGA) si klade za cíl podpořit školy a učitele v objevování pestrých možností, které jim venkovní 

prostředí nabízí, a k jejich využití ke hře, učení, odpočívání nebo setkávání. 

Od roku 2018 je po celý květen na školních zahradách, dvorcích a hřištích v České republice živo. Probíhá 

na nich sázení, pěstování, ale i tvoření z přírodnin, učení venku, odpočívání, nebo pořádání společných akcí 

pro rodiče. V mapě Školní zahrady přibylo 115 subjektů jenom v kategorii „Zapojujeme se do Měsíce školních

zahrad“. Využijte mapu pro další inspiraci anebo oslovení partnerů ve svém okolí!”

Zdroj: www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/563_letos-podruhe-se-skolami-venku.html, www.ucimesevenku.cz/mesic-skolnich-zahrad-2021/

 Chléb letem světem
Chléb a výrobky z mouky jsou základem stravování po celém světě. V různých koutech světa má však pečivo 

různou podobu.

Když se v našich zeměpisných šířkách řekne „chleba“, většina z nás si představí typický bochník jako 

pšenično-žitný kváskový chléb. Ani ne hutný a tmavý ani světlounký a nadýchaný, prostě „tak akorát“. 

Z obchodů už známe spoustu variant pečiva, ale když se nás někdo zeptá, jak vypadá typický český chleba, 

asi nás napadne právě ta „Šumava“.

Otázky k zamyšlení pro děti i dospělé:

1. Jak byste cizinci popsali vaši představu typického českého chleba? Co se vám vybaví?

2. Máte v rodině nějaký oblíbený recept na chleba? Kupujete v obchodě často jeden druh? Jaký?

3. Vzpomínáte si na nějaké dobré pečivo, které jste měli na dovolené v cizině a zachutnalo vám?

4. Jak byste vlastně de inovali chléb? Kdy už je to jiné pečivo?
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U poslední otázky se na chvilku zastavíme. My si při představě chleba vybavíme tvar bochníku, možná 

cihličky, ale v jiných zemích to může být úplně jinak, a typický chléb má třeba tvar placky. 

Každá země a kultura má pak i své speci ické chleby, které pronikly do celého světa, třeba židovský bagel 

či macesy, italská focaccia či ciabatta, německé preclíky, francouzská bageta, polský, resp. krakovský 

obwarzanek, ruský černý chléb, indický chléb naan a mnohé další. Různých receptů bude nepočítaně. 

Vybrali jsme pro vás na ukázku několik typických „chlebů” pro různé kouty světa, které lze snadno připravit 

ze surovin dostupných u nás. 

Severský chléb

Na severu Evropy jsou oblíbené tmavší chleby s podílem žitné mouky, protože žitu se v chladnějších pod-

mínkách daří lépe. Chleba má dokonce svůj podíl na vzniku známého úsloví „švédský stůl”. Za zrodem 

„švédských stolů”, jak jej známe dnes, stojí smörgås neboli obložený chléb. Švédové k němu přikusují sýr, 

paštiku, krevety, masové kuličky, rajčata a okurku. Díky těmto chlebíkům vznikl smörgåsbord, dnes známý 

jako švédský stůl. Na severu také častěji než nadýchané bochníky tvarují chleby nízké nebo přímo placaté,

my bychom je nazvali spíš plackami. Známý i u nás je křupavý knäckebrot. Zkuste si upéct dánský 

žitný chléb, který je velmi zdravý a plný semínek. Tip na Dánský žitný chléb „Seveřan” podle Michaely Rau 

najdete na www.michaelarau-dobrouchut.eu. 

Daleký východ aneb japonský mechový chlebík

Pekařští nadšenci už delší dobu testují zajímavou metodu jménem „tangzhong“. Pod tajemným názvem 

se skrývá teplá moučná kaše podobná naší jíšce, která dodá těstu úžasnou jemnost. Tento chléb se v Japonsku

uchytil díky americkým vlivům, tradiční strava je založená hlavně na rýži, pšenice tam typickou plodinou

není. Moderní japonský chléb je jemný, my bychom ho vnímali spíše jako housky nebo buchty. Více 

o tangzhongu na www.pekarnomanie.cz
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Placky z kraje Afriky

Několikrát jsme zmínili, že tvar chleba nemusí být přímo bochník, ale často je to i nižší placka. Když se 

zaměříme na jih od nás, každý si vybaví Itálii jako úplné „království lepku“ a legendární placaté pizzy, foccaci

a mnoho dalších dobrot. My se posuneme ještě trochu dolů a inspirujeme se chlebem, který se ve velkém 

jí v Africe, konkrétně hned nahoře – v Maroku.  Marocké placky vznikají i ve skromných pouštních podmín-

kách v jílové peci a prodávají se na ulici i v pekařstvích. Slouží i jako oblíbená příloha k jídlům připravovaným

v tradičním hrnci tajine. Tento recept zvládnete i bez jílové pece. Chleba se řekne arabsky „khobz“ a označují

se tak právě placaté typy chleba, jako je i u nás známý pita chléb. Tento recept pitu připomíná, měl by být 

ve středu vyšší a sype se sezamem. Tip na recept na marocký chléb khobz na blogu www.tabetai.cz

Portugalský chléb Broa

Na severu jsme se inspirovali žitem, v Japonsku jemností a z portugalské kuchyně si půjčíme kukuřici. 

Pro nás je to surovina na pečivo neobvyklá, ale pro kulturu Latinské Ameriky (odkud byla kukuřice

dovezena do Evropy) je to typická základní surovina pro jejich chleba – z našeho pohledu  placku 

– kukuřičnou tortillu. Výhoda kukuřičné mouky je v tom, že je bezlepková, tak je pro lidi trpící 

nesnášenlivostí lepku dobře stravitelná a využití kukuřice a kukuřičné mouky může inspirovat

i nás. Hrubá kukuřičná krupice se nazývá polenta a snadno z ní vytvoříte dobrou kaši, která

se ztuhlá dá třeba grilovat (takhle jí rádi připravují třeba v Itálii). Ve Španělsku zase slovem tortilla

 označují spíš placku ala bramborová omeleta. Recept inspirovaný portugalským chlebem kombinuje

kukuřičnou mouku s pšeničnou a můžete ho sami vyzkoušet! Recept např. na www.zena-in.cz
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KVĚTEN Polní květiny - omalovánka mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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LÉTO
červen | červenec | srpen

Nad zlátnoucími klasy se tetelí teplý vzduch. Když do klasů občas 
zavane větřík, může se zdát, jako kdybychom se dívali na zlaté 
moře s jednotlivými vlnami. Energie ročního cyklu je na svém 
vrcholu. Čas trávíme převážně venku. My i pole s klasy si užíváme
síly slunečních paprsků a následného osvěžení vodou  - deštěm.

žně | chuť | zlatá zrna | letní slunovrat | Živa



Jarní svěžest a čerstvost v přírodě pomalu střídá hřejivá síla letních slunečních paprsků. Ty svým teplem 

a svitem pomáhají dozrát květům v plody. My se brzy budeme moci posilnit jejich výživnou, chutnou a vo-

ňavou úrodou. Také naše políčko se změní, objeví se na něm buclaté klásky. V těch dozrávají zrna (obilky), 

plody obilí, které si na konci léta vymlátíme. Zrna po mlatu oddělíme od plev a umeleme si z nich mouku 

pro dožínkový chléb. 

Jarní kráska Vesna se loučí, kralovat létu přichází Živa, bohyně plodnosti a pulzujícího života, která mateř-

sky pečuje o dozrávající obilí, až do jeho sklizně při žních na konci léta. Žně budou poslední práce venku 

okolo políčka, mohou probíhat od konce června do poloviny července. 

Smysl, který upoutá naši pozornost v létě, bude chuť. Budeme ochutnávat a poznávat nové chutě. 

„Substance”, na kterou se zaměříme, budou klasy ve své zlatavé barvě, plné a dozrálé.

LÉTO

Oslavy koloběhu roku: kolem 21. 6. Letní slunovrat
Začíná léto. Zažijeme nejdelší den v roce a nejkratší noc. Poté se začnou opět noci prodlužovat a dny zkracovat. 
Různé kultury slaví odjakživa tento čas jako svátek slunce a uc  vají zemi jako velkou matku nás všech. Oslavy 
slunovratu přecházejí do kouzlení o „svatojánské noci“ z 23. na 24. června. Bylinky, tradičně devatero kví  , 
           sbírané právě během této noci, mají prý největší sílu. 
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Oslava s ochutnávkou | Obrázek našeho políčka | Medardovo okénko | Devatero svatojánského kvítí

Červnová senoseč | Stín bohyně Živy v zahradě | Co budeme sklízet? | Ze staré zaklínací knížky
Crumble | Clafoutis s třešněmi | První školní žně a dožínky



 Oslava s ochutnávkou
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  vzorky pečiva z různých obilovin a z různých druhů muk (např. klasické bílé pečivo, 

  celozrnný chléb, žitné placky, knäckebrot…), talíře, tácy, nůž, popisky, ubrousky

cíl:   Ochutnat různé druhy pečiva. Vyzkoušet si popsat chutě a v jejich popisu se zdokonalit. 

 Obrázek našeho políčka
 čas:  45 minut

pomůcky:  přírodní tónovaný papír (balicí

   papír) nebo barevné papíry, 

  pastely, podložky na kreslení,

  ixativ nebo lak na vlasy, obrazy 

  s motivy zralého obilí 

cíl:   Vyzkoušet si kresbu v plenéru.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
1. června se už více než 70 let slaví Den dě  . Co myslíte, co dě   na světě nejvíce potřebují? Původně se tento svátek 
jmenoval Den ochrany dě   a měl upozornit na práva a potřeby dě   různě po světě. Co byste popřáli a dopřáli všem 
dětem na světě? Z čeho jste vy sami šťastní, že máte?  Dnes můžeme být vděční třeba také za to, že nám na políčku 
dozrává úroda, ze které si na konci léta budeme moci upéci vlastní chleba. Radovat se můžeme i ze školní zahrady, 
na které máme políčko s úrodnou zemí, z podnebí, ve kterém se dá pěstovat vlastní obživa. 
Jindy by vám možná přišla mouka jako „nudná” surovina, ale ne všechny dě   na světě by to vnímaly stejně. 
Dnes si uspořádáme ochutnávku, která nás navnadí na podzimní dožínkovou oslavu, při které si pochutnáme 
           na vlastním pečivu. 

K dětem: 
S čím vám pečivo nejvíc chutná? Které pečivo jíte nejčastěji? Které je podle vás zdravější a které méně zdravé? 
Proč? V čem se jednotlivé druhy pečiva liší? Mají v zahraničí jiné pečivo? Vyzkoušeli jste nějaké nové, třeba 
           na dovolené?

Na talíře a tácy nakrájíme různé druhy pečiva a umístíme k nim popisky. Vyzveme děti, aby si každé vzalo 

do ubrousku 2 vzorky pečiva. První vzorek, který je zaujme na pohled, druhý ten, o kterém si myslí, že ještě 

nikdy nejedly. Později budou moci vyzkoušet ještě další. 

Děti vyzveme, aby popsaly, jak jednotlivé kousky chutnaly, zda vyzkoušely něco nového. Následně mohou 

ochutnat i ostatní vzorky a rozpovídat se o jejich chutích. 

Děti mohou následně udělat malý průzkum na škole mezi ostatními žáky a učiteli a zjistit např. Jaké pečivo 

je na škole nejoblíbenější? Kolik dětí jí domácí pečivo? Má/měl někdo v rodině pekaře? 

Citace dě  : „Na chléb potřebujeme kvásek z mouky a vody!”
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 Medardovo okénko
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  rámečky vystřižené z kartonu (rozměr A5-A4), fotogra ie oblohy z časopisů a starých 

  kalendářů, nůžky, lepidlo, vyhledané názvy mraků

cíl:   Zaměřit svou pozornost na oblohu, naučit se pozorovat oblaka a rozlišit různé druhy mraků.

K dětem: 
Podle legendy zas  hla Medarda jako malého chlapce v poli bouře. Před promoknu  m jej však ochránil velký orel, 
který se náhle objevil na obloze a roztáhl nad ním svá široká křídla. Medardův svátek (8. 6.) vychází na období, 
které bylo vždy zásadní pro další sklizeň. Lidé měli po dlouhé generace vysledováno, že tehdy často přicházejí deště, 
nezřídka prudké a dlouhé. Deště mohly způsobit povodně, ničit zaseté plodiny… Svatý Medard se tedy stal jedním 
z významných patronů počasí. Lidé se k němu obraceli s prosbou o zachování úrody. Znáte nějaké pranos  ky, které 
se k Medardovi vážou? Jak byste vysvětlili ty následující: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. | Na Jakou notu 
Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat. | Pláče-li sv. Medard, i ječmen zapláče. 
 Pojďme teď zvednout hlavy a zadívat se na oblohu. Jaké mraky po ní plují? Bude z nich pršet? 

K dětem: 
Obilí pomalu získává zlatou barvu a brzy bude potřeba ho sklidit. Na rozloučenou s naším políčkem oceníme jeho 
krásu a zkusíme ji zachy  t barevnými pastely. Nebudeme kreslit ve třídě, ale půjdeme ven a budeme kreslit přímo 
u políčka. Říká se tomu tvoření v plenéru. Spousta slavných malířů takto zachycovala zlatou barvu klasů, zářivě
modré nebe, kvě  ny v poli… Víte, co s sebou všechno museli vzít ven, aby se jim povedlo obraz namalovat? 
Proč se obilné pole často kreslí a maluje? Co na něm zaujalo vás? Dnes budete umělci vy a zkusíte políčko 
            zachy  t po svém.

Dětem ukážeme obrazy s motivem obilného pole. Použijeme moderní i klasické obrazy (např. Sběračky 

klasů, Jean-François Millet; Pšeničné obilí s cypřiši nebo Zelené obilí, Vincent van Gogh). Vybrané obrazy

buď vytiskneme a prohlédneme si je přímo venku, nebo  použijeme výtvarné publikace, případně

vytvoříme obrazovou prezentaci a promítneme ji ve třídě ještě před aktivitou. Děti rozdělíme do malých

skupin a do každé dáme před políčkem větší formát papíru. Obraz zpracovávají děti ve skupině 

společně nebo tvoří na menší formáty samy (v tom případě by každý měl mít svou podložku). Výsledné 

obrázky můžeme za ixovat lakem ve spreji a udělat si pak výstavu se slavnostní vernisáží, nejlépe o žních 

či dožínkové oslavě.

S dětmi si vyrobíme rámečky k určování mraků na obloze: Mezi děti rozdáme časopisy, staré kalendáře 

s krajinou apod. Jejich úkolem bude najít a vystříhat co nejvíce různých obrázků s oblohou a mraky na ní. 

Každý dostane kartonový rámeček, který si polepí ze dvou stran vystřiženými obrázky. 

Vytiskneme si druhy mraků s názvy a s dětmi následně určíme, které mraky mají nalepené na rámečku. 
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 Devatero svatojánského kvítí
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  nůžky, bylinky a trávy ze (školní) zahrady nebo z procházky

cíl:   Naučit se nové názvy bylin. Vyzkoušet si tvoření z kvítí.

tip:   Slyšeli jste někdy pojem svatojánský chléb? Zkusme to vypátrat. Zeptat se ostatních 

  ve škole i doma, zda někdo ví, co to je, jak vypadá a k čemu se používá.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
V létě nám dozrává na zahradě nejen obilí ale také léčivé bylinky. Ty se odjakživa sbíraly a sušily na léčení neduhů, 
výzdobu nebo jako koření k dochucení pokrmů. Věřilo se, že bylinky utržené na svatého Jana (23. 6.) mají velkou 
sílu a že se té noci otevírá zem a vydává své poklady. Pokladem pro nás může být zahrada plná zdravých a léčivých 
rostlin. Pokusíme se tuto letní svatojánskou tradici napodobit? Které bylinky ze zahrádek znáte? K čemu bychom 
           je mohli použít? 

Mraky si popíší. Podrobnější návod na www.ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi/ 

Vyrazíme ven nebo k oknu a skrz rámeček se podíváme na nebe. Který mrak po něm pluje právě teď? 

Rámeček používáme pravidelně, abychom v něm postupně zahlédli všechny druhy nalepených a pojmeno-

vaných mraků. 

Kolem svátku sv. Jana vyrazíme s dětmi na sběr bylinek na zahradu či procházkou na čisté místo v okolí. Po-

kusíme se nasbírat různé druhy bylinek, které si usušíme, třeba na čaj na dožínkovou oslavu. Nebo je jako 

koření můžeme použít při pečení, zaplést z nich věnečky,  vylisovat do herbáře, nebo si usušit jejich snítky 

na ozdobu například dožínkového věnce.

Bylinky, kterým se přezdívalo „svatojánské”, se trhávaly v noci, v tichosti, bez ohlédnutí. Mělo jich být 9 druhů natrhaných na 9 různých 
místech. Následně se používaly k rituálům a k dochucování jídel, k výzdobě domácností. Patřily mezi ně například třezalka, heřmánek, květ 
bezu, lopuch, kmín, libeček, okvětí šípkové růže, divizna, dobromysl, jitrocel, řebíček, máta, bazalka, květ lípy, chrpa, kopretina, ialka.

Svatojánský chléb, tak se přezdívá plodům rohovníku obecného neboli čokoládového stromu. Vyrábí se z nich náhražka čokolády, karob. 
V minulosti měla semena ještě jiný důležitý význam. Používala se jako závaží při vážení diamantů a dalších drahokamů. Semena velká asi jako 
čočka váží všechna přibližně stejně, asi 200 mg, a vznikla z nich jednotka hmotnosti karát.

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Léto 8

Na svatého Jana, otvírá se k létu brána.

Narodil sa nám svatý Ján prostred léta,
Kedy bolo nanajvacej kúkola i sinokveta, 
Hej, Jano, Jano!
Založíme si ohníčka tichúčkého, 
Napečeme si chlebíčka bělúčkého, 
Hej, Jano, Jano!
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 Červnová senoseč
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  zahradní nůžky, srp, kosa (volitelné)

cíl:   Vyzkoušet si sezónní práci na zahradě 

  jako přípravu na sklizeň obilí.

 Stín bohyně Živy v zahradě
 čas:  45-90 minut

pomůcky:  klubko provázku, přírodniny sesbírané v okolí (spadané větvičky, listy, kamínky, šišky,

  mech...), posečená tráva, natrhané květiny

cíl:   Hýbat se a tvořit na zahradě, rozvíjet spolupráci, představivost a kreativitu.

K dětem: 
Co je seno a co je sláma? K čemu se používají? Měli jste je někdy v ruce? Viděli jste je? Kde a kdy? Blíží se sklizeň 
našeho obilí, žně. Na velká pole vyjedou kombajny, které obilí sklidí a rovnou oddělí zrno od plev (obilí vymlá  ). 
My však budeme na sklizeň používat ruční nástroje, které jsou stejné, jako na sečení trávy. To nám dává možnost 
           se na žně připravit a ruční sklizeň si natrénovat předem.

K dětem: 
Zkusíme naše políčko ještě do konce zrání ochránit. Pozveme si na pomoc letní bohyni úrody, Živu, aby nad políčkem 
bděla ve dne v noci. Snad tak přispějeme ke zdárnému růstu obilí a následné bohaté úrodě. Jak asi bohyně léta vy-
padá? Zkusíme si ji u políčka ztvárnit. Čím více pozornos   a péče jí při tvorbě věnujeme,  m důkladněji, snad, bude
           naše políčko chránit.

S dětmi můžeme vyzkoušet pokosit ručně část zahrady, aby se seznámily s náčiním, které využijí i na žně 

obilí. Pokud víme o někom, kdo umí sekat kosou, pozveme ho. Pro děti bude zajímavé pozorovat ho při 

práci. Děti mohou trávu trhat rukama, nebo pod dohledem vyzkoušet pracovat se zahradními nůžkami. 

Srpy svěříme dospělým. 

Nejprve vyrazíme na sběr potřebného materiálu do zahrady nebo na procházku do okolí. Použít můžeme 

také posekanou trávu a květiny. 

V blízkosti políčka vytvoříme siluetu postavy lidské velikosti nebo větší (lépe se bude kolem pracovat). 

Použít můžeme provázek, kterým si postavu na zemi vyznačíme. Následně děti pokryjí provázek přírodními

materiály. Vytvoří tak obrys postavy. Třídu rozdělíme na skupiny, abychom se kolem postavy lépe vešli. 

Každé skupince přidělíme jednu část těla, kterou postupně vyplní a vyzdobí přírodninami, dokud není celá 

postava zakrytá. 

Seno bývalo pro hospodáře velmi důležité, díky němu přežila zvířata dlouhou zimu. Do sekání trávy kosou a následného sušení se zapojovala 
celá rodina i vesnice. Zpívali se kosecké písně. Posečení louky a usušení trávy trvalo několik dní. Seno bývalo první velkou úrodou roku a bylo 
spojeno s obřady, kdy lidé děkovali zemi za dary, které poskytuje. Tráva (seno) je dar, který nikdo nezásel ani neobhospodařoval, podobně jako 
divoké léčivé bylinky. Seno se suší dvakrát za rok, první sklizeň na začátku června se nazývá senoseč, druhá otava (seká se v polovině prázd-
nin), někdy se tráva posekala ještě v září. Zdroj: KINDLOVÁ, Monika a Martina BOLEDOVIČOVÁ. Tradinář 7
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 Co budeme sklízet?
 čas:  45  minut

pomůcky:  vytištěné básničky, psací potřeby, papíry

cíl:   Připomenout si znalosti o obilí. Naučit se nové básničky.

tip:   Na zářijové slavnosti dožínek by mohlo být hezké si některé z básniček z uplynulého roku 

  připomenout. Které si děti vyberou?

 Ze staré zaklínací knížky
 čas:  45-90  minut

pomůcky:  vytištěná zaklínadla, snítky kytiček

cíl:   Naučit se nové verše.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
Čas sklizně obilí se pomalu blíží. Naše políčka už jsou zarostlá zrajícím obilím. Každé je trochu jiné. Jak se od sebe liší? 
           Jednotlivé druhy obilí nám připomenou také básničky. 

K dětem: 
Který druh obilí v básničkách chyběl? Zkusíme opět ve skupinkách vymyslet básničku i pro oves? Sepište si také, 
           co vše o něm víte. 

Třídu rozdělíme do 4 skupin, každá si vylosuje jednu vytištěnou básničku. Ve skupince se ji naučí přednést. 

Společně také sepíší všechno, co je napadne k druhu obilí z básničky. Jednotlivé veršíky a informace si sku-

piny navzájem představí.

Následuje opět vzájemné představení. 

Zdroj: www.SlideToDoc.com; www.waldorfpardubice.cz

Ječmen, ječmen vousatý
na zrní je bohatý.
dvě řady zrn má každý klásek
pro husičky husopasek.

Z pšeničných polí, zlatých polí
svážíme snopy do stodoly.
Z pšenice bude vzácná moučka,
Smelem ji do běloučka.

Letní vítr do všech stran
rozkolébal žita lán.
brzy z klasů, zrníček
bude nový chlebíček.

Zrno zraje v klasech, 
ječmen v dlouhých vlasech, 
vedle se žito mračí, 
že je má o něco kratší.
Kdo se veselí velice, 
je ostříhaní pšenice. 

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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K dětem: 
Dodnes máme mrazení, když přijde velká bouřka. Nejsme už ale tak propojení se zemědělstvím jako naši předkové,
pro které úroda zničená krupobi  m a chalupy zapálené bleskem měly mnohem vážnější důsledky. Při každé 
příležitos   se proto modlili, ale zároveň využívali i zaříkávání, aby bylo počasí úrodě nakloněno. Pořádala se procesí 
k posvátným místům (prameny, kostely), modlili se k Panně Marii, svatému Floriánovi a dalším svatým. Dnes víme, 
že počasí nelze snadno poručit, ale „magické“ rituály nám připomínají, že ochrana přírody a úcta k ní je stále 
důležitá. Při sklizni se pak o to více můžeme radovat, že nepřišla velká sucha nebo naopak záplavy. Přimlouvat se 
           za ochranu úrody je potřeba až do její sklizně. 

Dáme dětem na výběr, jak se chtějí za políčko u bohyně Živy přimluvit. Děti se podle vybrané aktivity 

mohou rozdělit do skupin nebo pracovat každý sám. 

Náměty na vytvoření vlastních rituálů na ochranu políčka, které dětem nabídneme:

- Vymyslet zaříkávadlo proti bouřce

- „Čarovat“ kroužením s bylinkami nad políčkem 

- Složit políčku píseň

- Na malé májky zavěsit věnečky ze svatojánských květin

- Vlastní nápad

Jako příklad dětem přečteme nebo rozdáme následující ukázky:

Aby bouře odešla jinam:

Stůjte, mračna, stůjte, kroupy, stůjte, blýskání!

Zaklínám vás 

do lesa hlubokého, do dubu vysokého, 

do dřeva stojatého a běžatého, 

tam s sebou mlaťte a třískejte, 

a lidem pokoj dejte!

Posílám vás, vy chvíle i nechvíle, 

na skály, na hory, na lesy, moře a vody, 

tam si bijte, tam si meťte, zde žádné moci nemějte!

Přivolání duhy:

Co se otec směje, 

matka slzy leje, 

panna dcera v také časy

pás sedmibarevné krásy obléká si. 

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Léto 8
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 Crumble („krambl“)
 čas:  45  minut

pomůcky:  kulatá koláčová forma nebo zapékací mísa či více menších mističek, čerstvé sezónní ovoce

  (jahody, třešně, višně, letní jablka, rybíz, angrešt, maliny) a suroviny na těsto viz níže

cíl:   Zužitkovat sezónní ovoce. Naučit se jednoduchý recept, který zvládnou děti udělat samy.

 Clafoutis s třešněmi („klafuty”)
 čas:  45  minut

pomůcky:  hlubší zapékací miska, tyčový mixér nebo kuchyňský robot, suroviny na recept viz dále

cíl:   Zužitkovat červnové ovoce. Naučit se nový, jednoduchý recept z palačinkového těsta.

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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K dětem: 
Slyšeli jste někdy slovo „crumbs” nebo „crumble”? Anglicky to znamená drobky nebo drobit. Drobky jako základ 
receptu! Recept na „krambl” vznikl v Anglii za druhé světové války, když byla mouka a další suroviny na příděl. 
Maminky však chtěly dopřát dětem sladké pochutnání, a tak se zrodil recept na levný, ale chutný dezert, který 
            je podobný našim koláčům s drobenkou. Drobení dnes dovoleno. 

K dětem: 
Který dezert je mezi dětmi oblíbený a zvládnou ho připravit téměř samy? Co myslíte? Mohly by to být palačinky? 
Francouzský dezert s třešněmi „klafuty” palačinku připomíná. Je i ze stejného těsta, jen se nesmaží, ale zapéká 
            v troubě. 

Postup: 

Jablka nakrájíme na malé kousky, s ostatním 

ovocem vložíme do máslem vymazané zapékací 

mísy nebo více malých misek. Troubu předehře-

jeme na 180 stupňů a připravíme si drobenku - 

prohněteme rukama cukr, máslo, vločky a skořici 

do drobivé konzistence. Drobenkou zasypeme 

ovoce a pečeme asi 20 minut do zlatova. Podávat 

můžeme ještě teplý. Doporučujeme jíst lžičkami.

RECEPT

Suroviny: 

150 g jemně mletých ovesných vloček

150 g změklého másla

150 g třtinového cukru

lžička skořice

asi 1 kg sezónního ovoce 
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Postup: 

Troubu předehřejeme na 190 stupňů. Třešně vy-

peckujeme. Formu na koláč nebo zapékací mis-

ku vytřeme máslem. Mléko, vejce, mouku, cukr 

a vanilkový extrakt rozmixujeme do hladka.  Do 

připravené formy rovnoměrně rozložíme třešně. 

Zalijeme těstem, zasypeme cukrem. Pečeme asi 30 

až 40 minut (záleží na formě). Clafoutis by měl být 

nadýchaný a karamelizovaný. Nejvíc chutná ještě 

teplý nebo alespoň vlažný!

Recept podle Cuketka.cz

RECEPT

Suroviny: 

600 g třešní

300 ml mléka

70 g cukru

70 g hladké mouky

3 vejce

1 lžička vanilkového extraktu

(nebo vanilkový cukr)

cukr na posypání

máslo na vymazání formy 

 První školní žně a dožínky
Brzy se přiblížíme k cíli celého ročního snažení. Ještě o něco více sluníčka a vláhy a naše obilí bude zralé 

ke sklizení. Pokud chcete dětem ještě více přiblížit, jak dříve žně a následné dožínky probíhaly, aby si jejich

průběh lépe představily, využijte některý z televizních nebo rozhlasových pořadů.

Chaloupka na vršku, Jak to bylo o žních, 7 minut, www.decko.ceskatelevize.cz

Žně, 12 minut, www.edu.ceskatelevize.cz

Žně v minulosti a dnes: Vrchol zemědělského roku, 12+4+2 minut, www.edu.ceskatelevize.cz

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, Klas a zrno, 25 minut, www.ceskatelevize.cz

Co naše babičky uměly a co my jsme uźapomněli, Chléb, 26 minut, www.ceskatelevize.cz

Dožínky, 20 minut, www.edu.ceskatelevize.cz

Naše tradice, Dožínky, 25 minut, www.ceskatelevize.cz

Etnolog: Sklizeň obilí bývala práce obřadná až náboženská, 50 minut, www.plus.leonardo.cz

O žních
„Již od antiky byly součástí oslav sklizně také divadelní představení, vystoupení zpěváků či četba básní. 

Lidové zvyky a s nimi spojená zábava mají v létě podstatně skromnější podobu než ty zimní. Důvod byl jasný - právě v 

této době museli  lidé trávit na polích celý den od úsvitu do soumraku, aby včas uklidili úrodu. (Až do konce 18. století se 

žito a pšenice, někde i ječmen, žaly srpem, nikoli kosou. Žetí srpem bylo čtyřnásobně pomalejší než kosou, ale šetrnější k 

zrnu (vypadávalo méně z klasů). Žně obvykle začínaly modlitbou přímo na poli, někde požehnal kněz vesničanům srpy, 

obilné roubíky, hrábě a další nářadí. Pozůstatkem předkřesťanských obětí bylo odlití trochy piva na kraj pole, rozhození 

drobků chleba apod. Na žně chodila na pole celá rodina, včetně malých dětí a všichni pomáhali. Vesnice se v té době zcela 

vylidnila. Práci si lidé zpříjemňovali žerty, pokřikovali na sebe, popichovali se, povzbuzovali. Oblíbenou zábavou bylo 

spoutání prvního příchozího, který za ženci na pole přišel (byť to byl sedlák nebo šafář). Ruce mu ovázali slámou a musel 

se vykoupit penězi na pivo. Na svatou Markétu chodívaly děti na obchůzku po příbuzných a známých, kterým koledníci 

zpívali píseň o svaté Markétě a za to dostávali dárky. Součástí koledy byla i pohrůžka „Jestli nám nic nedáte, na svých 

hrncích shledáte, budou vám lítat z polic jak mlynářova slepice.”“ Zdroj: VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok 6
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Prostor pro Vaše poznámky

Možná Vás při aktivitách něco napadlo, možná by byl lepší jiný postup. 

„Dejte“ své myšlenky a inspiraci na papír třeba pro příště.



Prázdniny
Přípravy na školní žně | Průběh žní | Náměty na doprovodné aktivity



Školní žně
Sice nastaly prázdniny, práce na políčku se však neřídí školním kalendářem, ale tím přírodním. Říkávalo 

se „Svatá Markéta vhodila srp do žita”. Na její svátek 13. 7. se většinou začalo se sklizní obilí, to dozrává 

od konce června do konce srpna. Je proto pravděpodobné, že políčko budeme muset sklidit ještě během 

prázdnin (např. ječmen již koncem června). Ostatní obiloviny většinou dozrají během července. Políčko

je potřeba průběžně kontrolovat. Na netradiční setkání během prázdnin na školní zahradě motivujeme 

děti i rodiče již v průběhu června. Vyplatí se to.

Průběh školních žní
Školní žně můžeme pojmout jako letní sešlost a skvělou příležitost k posílení komunikace rodiny se školou. 

Na žatvu malého políčka nám budou stačit zahradnické nůžky. Praktické je použít srpy a nechat děti vy-

zkoušet si pod dohledem práci s nimi. Horní část obilí podržíme a dítě sekne srpem pod správným úhlem. 

Pokud máme v okolí někoho, kdo umí zacházet s kosou, pozveme ho. Použití kosy bude zajímavým doplň-

kem školních žní.

Část pokoseného obilí si schováme na dožínkový věnec, kytici a věnečky. Ostatní obilí vymlátíme, abychom 

získali z klásků zrna a oddělili je od plev. Obilí se dříve mlátilo cepem. Staré cepy můžeme stále najít na 

vesnických půdách či ve stodolách. Pokud žádné nemáme, tak si je vyrobíme, například spojením dvou 

provrtaných klacků provázkem, kůží či řetízkem. Dobře poslouží i staré podkolenky či dětské punčochy 

naplněné fazolemi a připevněné k násadě.

Přípravy aneb co si nachystáme
předem
Pozveme děti, rodiče, členy širší rodiny i komunity

na první školní žně. Děti mohou připravit plakáty, 

výtvarně je zpracovat nebo použít některé z foto-

gra ií. Necháme vyhlásit zprávu místním rozhla-

sem, vložíme článek do lokálního tisku. 

Připravíme si náčiní, zahradní nůžky, srpy, 

případně kosu, plachtu či prostěradlo. Obstaráme 

nebo si společně vyrobíme cepy. 

Vytiskneme říkanky, které jsme se učili při mlatu. 

Vybereme si aktivity a hrátky se slovy v jednot-

livých měsících (např. Básničky rozstříháme,

skupiny mají za úkol je složit či předvést atd.). 

Nachystáme drobné pohoštění, zajistíme deky 

nebo lavice a stoly. Připravíme si například domácí

šťávu či limonádu ze sezónního ovoce, koktejl ze

zahradních bylinek, obložené chlebíky či jednodu-

chý letní koláč. 

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Svatá Markyta vodí žence do žita. 13. 7.
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Na mlat si připravíme plachtu nebo prostěradlo, na které přeneseme obilí, každý druh zvlášť. Dvě nebo 

čtyři děti s cepy pak střídavě mlátí do obilí, rytmus udrží díky tematickým říkankám. U mlácení se střídají 

děti s dospělými. 

Na plachtě se začnou objevovat vymlácená zrníčka, která očistíme od plev. Hrstku zrn si nabereme do 

dlaní a jemně foukáme, až plevy odletí. Zrnka také můžeme mnout v dlaních a  jednotlivě probírat prsty. 

Očištěná zrnka sesypeme do vhodné nádoby s uzávěrem, např. skleněné, a schováme je na umletí. Část zrn 

se hodí uložit a na podzim předat mladším ročníkům k dalšímu osetí. Vymlácenou slámu využijeme 

k tvoření a zdobení. 

Pokud se nepodaří udělat žně skupinově a políčko musíme sklidit během prázdnin bez dětí, svážeme obilí 

do snopů, které uschováme do podzimu na suchém místě. Rozložíme pod ně nějakou podložku, na kterou

mohou zrna vypadávat. Mlat pak můžeme uspořádat v přípravném týdnu nebo až na začátku dalšího 

školního roku.

Náměty na doprovodné aktivity
Před začátkem žetí si u políčka připomeneme 

cestu obilných zrn, co vše bylo třeba během roku 

udělat, aby dnes mohla být požata. Vyzveme 

ostatní ke sdílení vzpomínek. Na tento okamžik 

jsme čekali celý rok. 

Za hojnou úrodu poděkujeme políčku, slovy, před-

nesem, zpěvem, tancem. Odstraníme z něj poslední

výzdobu. 

Společnou práci si zpříjemníme tematickými 

písněmi, básněmi a hrami v přírodě pro malé 

i velké.  Po skončení práce si společně odpočineme,

Odměníme se, dopřejeme si občerstvení, společný

piknik na dece či posezení u občerstvení. 
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Žně: 
Ej, žito, žito, 
droboučké žito, 
poďme, má milá, 
sežneme my ho! 
Ej, oves, oves, 
zelený oves, 
poďme, má milá, 
sežneme ho dnes!
-
Ztratila jsem panto líček v ječmínku, 
ztratila jsem panto líček v žitě.
Hledej, hledej, můj Jeníčku, hledej, 
ztratila jsem panto líček levej!
-
Žatva, milá žatva, 
vítej s novým chlebem, 
už budem zpívat 
pod tím širým nebem.
-
Kdy je nejvíce dírek do nebe? 
(po žních na strništi)
-
Žně se nám skončily, 
všecko jsme složili, 
složili, svázali, 
včasně dom dostali.

Však jsme sa nažali, 
snopů navázali!
co bychom nebyli 
na chvíli veselí!

Život chleba | MAP Kutnohorsko
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Mlat:
Jedním cepem: bouch-bác, bouch-bác!
Ve dvojici: Klep chleb, klep chleb, 
klep chleb, klep chleb.
Ve trojici: Snop na patře, shoď ho, bratře, 
shoď ho dolu na stodolu!
Ve čtveřici: Štyry strany a dvě brány, 
na prostředku, dupy, dupy.
V pateřici: Pátej vomítá, koště jen lítá.
V šestici: Dej pozor a koukej, jak dou cepy, 
bouchej, šestou ránu dávej, 
nic s ní neodkládej!

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Léto 8
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DOŽÍNKY

Přišel čas na sklizeň. Sklízíme nejen klasy na našem políčku. 
Budeme také v budoucnu sklízet užitek z uplynulého roku. 
Znalos  , dovednos  , úctu, pochopení. To a mnoho vzpomínek 
nás bude provázet na další cestě životem. Vše se mění jako se 
zrnko stává moukou a mouka chlebem. Dožínky. Oslavujme život. 



„Slavnost dožínek (obžínek, dovazné, dožaté) je spojená s ukončením pracovních činností na poli, s koncem

sklizně obilí, žní (žatvy). V tento „děkovný svátek” byly zakázány hádky a pomluvy. Poslední kus pole 

se nechával při žních záměrně nepožatý a ženci jej požali právě až v den dožínkové slavnosti. K tomuto 

završení sklizně a rozloučení hrávala muzika a ženci se průvodem vraceli do vsi. První a poslední požatý 

snop se daroval bohům úrody. Z obilí pletly dívky na polích věnce a přidávaly do nich polní a luční kvítí, 

jeřabiny, myrtu, makovice, slaměnky, ovoce nebo malé koláče. Věnce dozdobily ještě stuhami a pentlemi. 

Symbolickou bylinou dožínek byla také slunečnice, která představovala odvahu, sílu a vitalitu. Při zahájení

oslav předala nejvýřečnější děvečka věnec hospodáři. Následovala hostina a tancovačka s muzikou. 

Ve staveních se nechával dožínkový věnec jako sluneční symbol až do Štědrého dne, pak byl nalámán. Sláma

z věnce byla rozdána zvířatům, zrna se symbolicky ponechala do jara, kdy byla přidána do osiva jako 

požehnání.“

Dožínkovou slavností uzavíráme roční cyklus projektu „Život chleba“. Kéž se nám povedlo sklidit víc, než 

„jen” hojnou úrodu. Snad se nám podařilo získat nové poznatky, zkušenosti, vjemy a zážitky a vytvořit nové 

vztahy či prohloubit ty stávající. Zářijová oslava dožínek může být upřímným ohlédnutím za celým rokem 

společné práce, se společným záměrem. Pozornost přesuneme od práce a povinností ke slavení, sdílení 

a vyjádření vděčnosti. Je to také skvělá příležitost k zahájení nové tradice, kdy se uzrálé zrno předá nastu-

pující třídě k osetí dalšího políčka. 

Přípravy aneb co si nachystáme předem
Na slavnost opět pozveme rodinné příslušníky, spolupracovníky, místní komunitu. Společně s dětmi 

vytvoříme pozvánky a upoutávky na závěrečnou oslavu dožínek. Obdržet je mohou třeba také zástupci 

spřátelené školy nebo školy, která má zájem načerpat inspiraci a odvahu se do celoročního projektu „Život 

chleba“ pustit. 

Před dožínkovou slavností obilí vymlátíme a zrna semeleme na mouku (v mlýnku v bezobalovém obchodě

nebo si jej zapůjčíme). Trochu z úrody si symbolicky necháme pro obdarování další třídy, která může 

v projektu tento rok pokračovat. Pomůžeme jim vybrat místo na políčko a slavnostně ho označit?

Připravíme si tradiční dožínkový věnec z nejhezčích klasů a polního kvítí, slavnostně jej předáme tomu, 

koho si vážíme. Nejde o složité secvičování předávací ceremonie, spíše o to, prožít a uvědomit si ukončení 

jednoho cyklu. Kdo si věnec zaslouží?

DOŽÍNKY

Zdroj: VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok 6, FRANCOVÁ, Eva. Rok ve Svatojánu 9
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Úctu hojné úrodě můžeme vzdát i stylovým zdobením a dekoracemi. Nachystáme si podzimní květy 

a plody (růže, zlatobýl, šípky, hložinky, makovice, kaštany, švestky, jablíčka, dýně), pestře s nimi vyzdobíme 

prostor, kde dožínky probíhají. Například vyrobíme „jedlou mandalu”, ze které se později ujídá. Ozdobit 

se mohou i účastníci dožínek, hodí se věnečky z obilí, květin a trav. Výzdobu dopřejeme starému, případně 

i novému políčku.

Připravíme zázemí pro společné hodování. Usedneme společně k jednomu stolu nebo na piknikovou deku. 

Oslavíme společné setkání, ochutnáme čerstvé pečivo, zahřejeme se domácím bylinkovým čajem. Společně

zavzpomínáme na průběh celoročního projektu, a tím jej uzavřeme. Uzavíráme jednu cestu, kdy jsme 

se navzájem zažili v nových situacích a rolích.

Slavnost školních dožínek
Hlavním bodem dožínkových slavností je ochutnání pečiva z vlastní mouky a společná zábava. Nejtypič-

tějším pokrmem je chleba, malé bochníčky nebo housky. Připomenout si můžeme také dubnový recept 

na Hady na ohni nebo vyzkoušet pšeničné placky pečené na kameni. Společné slavení oživí vlastnoručně 

vyrobené hudební nástroje, viz aktivita „Jak zní chleba” níže.

Postup:

Do velké mísy si připravíme omládek a necháme 

ho alespoň 30 minut v teple rozjet. Pak přidáme 

zbytek surovin a důkladně prohněteme. Čerstvě 

umletá mouka je hrubší a více saje vodu, pokud 

ji používáme, nahradíme alespoň třetinu mouky 

tou běžnou, hladce umletou, a přidáme více vody. 

Alespoň 30 minut necháme v teple dokynout.

Ukážeme dětem, jak se tvarují housky (ověřený 

návod na www.pekarnomanie.cz/housky-z-jednoho

-pramene-3-zpusoby-pleteni/) nebo bochánky. Na 

závěr pečivo trochu potřeme vodou a posypeme

semínky. Bochánky nahoře nařízneme do kříže, 

aby připomínaly malé bochníky chleba. Pokud zby-

de těsto, můžeme proužkem těsta obtočit jablka,

obalit cukrem, posypat skořicí a upéct se zbytkem 

pečiva. Hotové pečivo necháme ještě pár minut do-

kynout a pak vložíme do rozpálené pece/trouby. 

Troubu si nastavíme na 210 stupňů, v peci bude 

teplota vyšší. Pečeme asi 15 minut do zlatova. Čas 

je potřeba přizpůsobit podle toho, zda pečeme 

v troubě nebo v peci.

 Dožínkové bochníčky
pomůcky:  zadělávací mísa (jedna pro skupinu 5 dětí), váha, odměrka, miska, lžička, lžíce, vařečka,

  utěrky

RECEPT

Suroviny: 

1. fáze (omládek): 

10 g čerstvého droždí

100 g vlažné vody

125 g hladké pšeničné mouky, lžička cukru

2. fáze ( inální těsto): 

300 g mouky 

(až 200 g mouky může být naší čerstvě umleté, 

zbytek doplníme hladkou pšeničnou)

25 g tuku (sádlo, máslo nebo olej)

2 lžičky soli

100–150 ml vody

semínka na posypání 

(mák, kmín, len, slunečnice apod.) 

Uvedené množství vystačí pro skupinu šesti dětí, 

každému na 2–3 housky nebo bochánky. 

mapkutnohorsko.cz/nase-aktivity/zivot-chleba
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Hadi na ohni
Pro opékání hadů z těsta na ohni si najdeme recept v měsíci dubnu. Můžeme si k nim přichystat

vlastní sezónní čaj, opět ve stylu „co zahrada dá” nebo svařit obilnou kávu z melty. 

 

Pšeničné placky
Tentokrát zkusíme „měřit od oka” a vyzkoušet si, jak vytvořit ideální těstíčko, bez odměřování 

a vážení. Přibližně hrst obilných zrn roztlučeme mezi placatými kameny, dokud z nich nebude moučka,

kterou přesypeme do misky. Přidáme trochu vody, sůl a koření, abychom vytvořili hustší

těstíčko. V ruce hnětením uválíme kuličku, tu potom rozmáčkneme na placku. Opečeme na pánvi, 

nebo ideálně venku na kameni na ohni. První placičku si mezi sebou symbolicky rozdělíme.

Děti si pod dohledem zvládnou připravit těsto samy. Rozdělíme je do skupin po pěti. Každý si vylosuje jeden 

lístek: 10 g čerstvého droždí, 100 g vlažné vody, 125 g hladké pšeničné mouky, 1 lžička cukru, zadělávací mísa 

a vařečka.

Suroviny a pomůcky rozmístíme před děti. Každý podle svého lístečku přidá svou ingredienci, ve správném

množství, poslední vše smíchá. Nechají 30 min odpočívat. Pak pokračují v zadělání těsta, opět podle surovin

vylosovaných na lístečcích.

300 g mouky (až 200 g naší umleté, 100 g hladké pšeničné mouky), 25 g tuku , 2 lžičky soli, 100-150 ml 

vody, zadělávací miska s nakynutým omládkem.

Stejný postup jako prve, těsto opět 30 min odpočívá a kyne. Následně s dětmi vytvarujeme a nařízneme

bochníčky, nebo spleteme houstičky, které se trochu potřou vodou a posypou semínky. Opět necháme 

pečivo chvilku odpočinout, poté vložíme do trouby / pece.

K pečivu si můžeme připravit také vlastní bylinkovou pomazánku. Obejdeme s dětmi zahradu, natrháme 

bylinky (pažitku, bazalku, podle toho, co na zahradě pěstujeme), nastříháme najemno, smícháme s tva-

rohem a olivovým olejem. Dochutíme případně solí. I děti, které by podobná pomazánka příliš nelákala, 

jí snědí s chutí, pokud se podílejí na její přípravě. 

35
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Náměty na doprovodné aktivity

Poděkování políčku 

Políčko je prázdné, letos už nám vydalo vše, co mohlo. Teď potřebuje odpočívat a načerpat sílu.

 I nyní by si však zasloužilo chvíli naší pozornosti. Dožínky jsou dobrou příležitostí, jak mu poděkovat. 

Díky můžeme říci různě, nejen písní, veršem, tanečkem, obrázkem, výzdobou, ale také zavzpomínáním na 

společné zážitky. Pomoci nám mohou vystavené fotogra ie z průběhu projektu a společné sdílení vzpomí-

nek nad nimi.

Zaposlouchejme se

Ještě jednomu smyslu zbývá věnovat pozornost. S jakými zvuky se váží vzpomínky na celoroční projekt? 

Jak zní když se sype zrní? Jaký zvuk se ozve, když se zaklepe na upečený bochník? Jak zní když se žne obilí? 

Jaké zvuky se ozývají u mlatu? Dožínková slavnost je vhodný čas i na připomenutí si tematických písní, které

se nesly celým rokem. Pro hosty je vytiskneme, aby se nám společně lépe muzicírovalo. Ke společnému 

zpěvu lze připojit i hru na hudební nástroje. Zaposlouchejme se. Která zvuková vzpomínka se bude vázat 

k dnešní oslavě? Co zajímavého jsme dnes slyšeli? Čí hlas nám utkví v paměti? Slavnost je také o vzájemném

naslouchání si a přiblížení se sobě.

Jak zní chleba? 

Vyrobíme si tematický hudební nástroj a suvenýr z dnešního dne. Připravíme si dvě stejně velká víčka 

od zavařenin. Do jednoho dáme polévkovou lžíci tematického materiálu (zemina, obilná zrna, mouka, 

hrubozrnná sůl, kmín, chlebové krutony...), přiklopíme druhým víčkem a izolační páskou slepíme obě víčka

k sobě (vznikne plechová rachtací placka). Zahrajeme si do rytmu dožínkových písniček! 

Můžeme si tímto způsobem připravit dvojice se stejnými obsahy a vyzkoušet si zahrát „sluchové pexeso”, 

kdy se hledají dva stejné zvuky. Víčka musí být pro tuto aktivitu všechna stejná, nebo alespoň polovina 

z nich. 

Živý obraz

Zpestřit si závěrečnou oslavu projektu můžeme zinscenováním „Živého obrazu”. Inspirací může být 

tematický historický obraz, který nám přiblíží činnosti na poli, v mlýně či v pekárně. Obraz podrobně 

nastudujeme, opatříme si potřebné kostýmy, rekvizity a doplňky a ve stylizovaném prostředí jej předsta-

víme ostatním.  

Sklizeň nejen na poli

Letošní úroda není jen ve formě obilných klásků. Přínosem jsou ideálně i naše zážitky, nové poznatky 

a dovednosti. Podělíme se o letošní společnou „sklizeň”. Vystavíme některé z výrobků, obrázků, autentic-

kých pomůcek (např. moukolína, mluvící kameny, rámečky s mraky, cepy…). Pomohou nám krok za krokem 

zrekonstruovat cestu od zasetí po zadělání těsta na slavnostní bochánky. Děti se mohou stát průvodci 

a jednotlivé úseky hostům dožínek představit.

Chléb z venkovní pece

Pokud nemáme možnost uspořádat si oslavu dožínek sami, můžeme ten den pojmout třeba jako výlet 

za čerstvě upečeným chlebem ve venkovní peci, například v Divočině v Malešově. 
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Dožínkový věnec
Otvírej, gazděnko, 
otvírej ty vrata, 
nesem ti věneček 
ze samého zlata!

Ze samého zlata, 
ze samého kvítí, 
podívejte vy se, 
jak se pěkně svítí!

Dožínková

Zlatá je barva sváteční, 
oslavy vždy nám rozjasní, 
voní louka, mez i sad, 
květiny jdu si natrhat.

Ke květu vkládám další květ, 
věnec uviji si hned, 
dnes ozdobit má čelo mé, 
kéž milý si mě povšimne.

Tančit chci kolem stromoví, 
odlesky světel mě ozdobí, 
smát se a zpívat do rána, 
práce již je vykonána

35
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Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Léto 8

Mletí
Mlynářský řemeslo
 je radostný všecko: 
samo se to točí, 
jen to voda tlačí, 
stárek se jen dívá, 
jak kámen zamílá.

Chléb
Mísím, mísím boží dárek, 
až vymísím budu válet, 
až vyválím budu sázet, 
až odsázím budu píct, 
až upeču budu jíst. 
Tak se peč, pecínku, peč!

Pro drobeček rozsviť 
devatero svíček!

Drobečky dělají krajíčky, 
krajíčky dělají bochníčky!

Zdroj: PLICKA, Karel, VOLF, František. Český rok, Léto 8

Zdroj: www.subsalix.hogwarts.cz
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Ohlédnutí
Poslední drobečky z vlastního pečiva snědeny. Vzpomínky na jeho chuť se nám snad zapsaly do paměti, 

stejně jako další zážitky z průběhu celého roku. Pro uzavření projektu je dobré se zastavit a podívat se zpět 

na jeho průběh, uvědomit si souvislosti a vidět celý proces jako uzavřený celek. 

Pro děti je toto zastavení a uvědomění důležité. Dáme jim tedy ještě možnost v klidu zavzpomínat na průběh

projektu a společné zážitky. 

Vezmeme klubko provázku a  začneme větou popisující začátek projektu „Nejprve jsme… “ a pokračujeme 

„potom jsme…”. Držíme při tom konec provázku a klubko předáváme dál dítěti po pravici. Děti pak jedno 

po druhém navazují na slova předchozího a popisují v kruhu průběh projektu, dokud se klubko nevrátí 

zpět na začátek k nám. Pokračovat lze ještě jednou dokola v opačném směru a postupně říkat, co si z Života 

chleba odnášíme. Klubko tentokrát podáváme doleva, provázek se postupně navine zpět na klubko. 

Tentýž provázek pak můžeme využít ve třídě k zavěšení vytištěných fotogra ií z průběhu projektu, které 

postupně vybírají děti a komentují (co se na fotogra ii děje, jak jsme to dělali, proč a jak je to bavilo apod.). 

Pokud jsme si v průběhu projektu vedli s dětmi kroniku nebo deník, závěrečné shrnutí doplníme i do nich. 

Navíc je dobré nechat i děti, aby se každý sám zamyslel a zapsal si například: Co se mu za ten rok nejvíc 

líbilo a proč? Co nového se naučil? Co vyzkoušel a bude se k tomu vracet. Co bylo nejtěžší? apod. Odpovědi 

mohou sdílet a nemusejí.

Věříme, že se vám rok s naším projektem „Život chleba” vydařil! Těšíme se na zpětné vazby a zkušenosti, 

které můžete sdílet na Facebook stránce Život chleba nebo mailem na projekt.zivot.chleba@gmail.com.

Na závěr bychom chtěly poděkovat paním učitelkám zapojeným v tomto projektu ve školním roce 

2020/2021 Mgr. Ludmile Hruškové (ZŠ Církvice),  Mgr. Kateřině Klekarové (ZŠ Malešov), Mgr. Janě Po-

korné (ZŠ Zruč nad Sázavou), Ivaně Staré (ZŠ Záboří nad Labem), Mgr. Evě Vyhnánkové (ZŠ Suchdol), 

Mgr. Marie Vavřincové (ZŠ Zbraslavice).

Velké díky patří také Pavlu Mlázovskému, Helen Vodrážkové a Radimu Hnátkovi za jejich velmi vstřícný 

přístup při aktivitách dětí v Divočině (www.divocina.cz).

Klubko příběhu chleba
čas:   20-45  minut

pomůcky:  klubko provázku, fotogra ie 

  z projektu

cíl:   Ohlédnout se za uplynulým rokem

  s projektem „Život chleba“ 

  a společně jej re lektovat.

K dětem: 
Zažili jsme s obilím a chlebem celý rok. Co si z toho pamatujeme? Jak se nám dařilo? Z čeho máme radost a co 
bychom udělali příště jinak? Pojďme se společně vrá  t na úplný začátek a projít si cestu za vlastním chlebem ještě
          jednou, ve vzpomínkách.
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Na ZŠ Záboří nad Labem projekt dožínkami neskončil

Paní učitelka a děti ze ZŠ v Záboří nad Labem se vrhly do projektu „Život chleba“ spolu s MAP Kutnohorsko

ve školním roce 2020/2021. Celoroční projekt „Život chleba“ byl pro ně velmi obohacující. Inspiroval je 

k řadě doprovodných aktivit a podnítil zájem o  prozkoumání jevů, které dříve byly mimo jejich pozornost.

 

Co všechno vyzkoušeli?
„Hráli jsme si s půdou, zrníčky, moukou, slámou, těstem, obrázky výrobků z mouky i tématem obilí v po-

hádkách. Vyrobili jsme si ošatku, cepy, prostírání, upekli chlebíček, housky, loupáčky, perníčky i koláčky. 

Vytvořili jsme i deskové a karetní hry na téma Cesta chleba, kuřátka a kulisy k pohádce Kuřátko v obilí, 

naši společnou vlajku, vyráběli perníkové loutky a představovali profese Cesty chleba. Uvázali dožínkový 

věnec. 

Natírali jsme ohrádky pro políčka, vyráběli jmenovky pro žito, ječmen, pšenici a oves, sledovali růst, 

psali kalendář našich políček, sledovali počasí. Učili jsme se měřit délku, teplotu, množství srážek, vážit, 

odměřovat objem. Před Vánocemi jsme na veřejném prostranství vytvořili Betlém se slaměnými igurami.“ 

 

V jakých předmětech se projekt uplatnil?
“Tématika polí a Cesty chleba se promítla i do Výtvarné výchovy, Angličtiny, Hudební výchovy, Matematiky

i Českého jazyka. Děti psaly vyprávění o návštěvě Ekocentra ve Vlašimi, kde se zúčastnily výukových 

programů Od zrníčka k bochníku a V půdě to žije, o stavbě chlebové pece i Dožínkách v Malešově. Psaly 

popisky k fotogra iím z našeho celého projektu na nástěnku pro veřejnost.”

 

A jak jejich cesta pokračuje…
„Cesta chleba u nás neskončila uzavřením projektu a dožínkami, ale pokračuje dál pozorováním obyvatelů 

našich políček - drobných živočichů a „bohatství našich políček“, ze kterých jsme si vylisovali a vystavili 

velké množství rostlin, které po sklizní obilí narostly na jeho místě. Vypleli jsme a už máme znovu zaseto!!!“

 

Ivana Stará

35
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DOŽÍNKY ZŠ ZÁBOŘÍ NAD LABEM



DOŽÍNKY ZŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU



DOŽÍNKY ZŠ A MŠ MALEŠOV



DOŽÍNKY ZŠ A MŠ SUCHDOL



OHLÉDNUTÍ
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Říjen:  Slavnost setí

Listopad:  Girlandy s názvy obilí

Prosinec:  Oslava návratu slunce
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Září:  Malování půdou
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 Stín bohyně Živy v zahradě

      Slova

Září:  Hra Aktivity

Říjen:  Když se řekne... | Sedláček rozsívá...
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 Kváskový chléb | Sušený kvásek
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Červen:  Crumble („Krambl”)

 Clafoutis s třešněmi („Klafuty”)

     Inspirace

Září:  Veřejné pečení chleba

 Ladův malovaný kalendář

Říjen:  Mlýny na Kutnohorsku a Kolínsku

 Hrudka Babulka a Sluníčko Zlatoočko

Listopad:  Pekárny

Prosinec:  Dárky s vůní chleba

 Pohádky co voní po chlebu

Leden:   Látkové doplňky k pečivu a pečení

 Povídání o chlebu

Únor:  Národopisné programy a expozice k tématu

 O významu masopustu v televizi

Březen:  Kvásková mapa | Jak nakoupit suroviny 

 na chleba ekologicky | Ověřené knihy o chlebu, 

 pečení, tradicích...

Duben:  Výlety za chlebem a další výukové programy 

 o chlebu | Pohled do historie - kde se vzal chléb

Květen:  Měsíc školních zahrad | Chléb letem světem

Červen:  První školní žně a dožínky
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