Výukové materiály

Název: Robinson – Jedlé a jedovaté
Téma: Uchovávání potravin, jedlé a jedovaté
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Výživa a zdraví

Předmět (obor): prvouka, přírodověda
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída
Doba trvání: 2 hodiny + pozorování po 3–4 dnech a týdnu (porovnání výsledků pokusu)
Specifický cíl: kooperace ve skupině, schopnost pospojovat již známé informace, odlišit informace,
o kterých jsem jen slyšel, od toho, co vím; práce s odbornou literaturou (atlas hub, květin,
stromů…); naplánování a realizace pokusu, prognóza výsledků pokusu a porovnání se skutečnými
výsledky

Seznam potřebného materiálu:
Žáci: psací potřeby, nožík, prkénko (u malých žáků je možné se dohodnout, aby si surovinu přinesli již
nakrájenou), chléb (nebo jinou surovinu, s níž chcete pracovat při pokusu)
Do skupiny: 2 tácky (např. jednorázové papírové), 4 misky (cukr, sůl), 6 zavíracích průhledných skleniček
nebo průhledných krabiček, voda, ocet (jen uzavřené ve sklenici)
Učitel: sůl, cukr, voda, ocet; lžíce, nůž; atlas hub, stromů, květin…
Při pokračování:
Učitel: lupy pro žáky (alespoň do skupiny)

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Promyšlení různých způsobů uchovávání potravin
Pokus ke „konzervování“ potravin – Co se stane se surovinou? – odhad a pozorování
Odlišení jedlého a jedovatého (pracovní list)

Anotace:
Tato aktivita je zaměřena na různé způsoby uchovávání potravin. Nejdříve se zamýšlíme nad možnostmi
pračlověka při získávání potravy, pak řešíme problém, jak je možné uchovat potravu, když nemáme
lednici. Vše pak uzavřeme týdenním pokusem, jehož pomocí si ověřujeme svůj odhad, co se stane se
surovinou, když k ní něco přidáme (cukr, sůl, ocet…). Vše si pečlivě zapisujeme, porovnáváme a pak
vyhodnotíme. Na konci první dvouhodiny se také věnujeme odlišení jedlého a jedovatého, vypisujeme si,
co jedlého známe.

Harmonogram výuky:
potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

Diskuze: Kde
nakupoval pračlověk?

10
minut

–

Učitel položí otázku
a snaží se vést diskuzi
k tomu, že hledal svou
potravu v přírodě.

Co potřeboval
k získávání potravy
v přírodě?

10
minut

–

Učitel povzbuzuje
a pomáhá.

10–15
minut
Uchovávání potravin
Pokus k uchovávání
potravin

Vyhodnocení
výsledků

Jedlé a jedovaté

Žáci u jednotlivých
badatelských činností
ve skupině
porovnávají výsledky
a připravují si
prezentaci.

Prezentace
výsledků

Praktická (badatelská)
činnost

Úvod do
tématu
– motivace

čas

Předlaboratorní
příprava

náplň práce

Jednotlivé skupiny
prezentují výsledky
své práce.
U pokusu dojde ke
konečné prezentaci
výsledků až po
týdenním pozorování.

25–30
minut
(opakované
pozorování)
10 +
10–15
minut

PL Jak dlouho vydrží
bez ledničky
PL Vyzkoušej si, co se
stane + potřebné
pomůcky (viz seznam
potřebného materiálu)
PL Jedlé a jedovaté

Vyplněné pracovní listy
10
minut

10
minut

10–15
minut

U pokusného
pozorování vzorky

Učitel pomáhá při
doplňování
jednotlivých nápadů.
Učitel dohlíží na
správnou přípravu
vzorků na pokus,
v případě nutnosti
pomáhá, upozorňuje
na nedostatky.
Pomáhá při rozlišování
– půjčí atlasy.
Učitel chodí mezi
jednotlivými skupinami
a v případě nutnosti
pomáhá s přípravou
prezentace.

Vyplněné pracovní listy
U pokusného
pozorování mohou být
součástí prezentace
i vzorky.

Učitel koordinuje
prezentace
jednotlivých skupin.

činnosti žáků
Žáci se snaží přijít na
to, kde bral potravu
pračlověk (sběr, lov).
Diskuze, čeho bylo
více.
Žáci se snaží ve skupině
přijít na to, jaké
nástroje, nádoby
potřebné ke sběru
a vaření, potřebují…
Nejdříve zamyšlení nad
uchováváním potravin.
Ve skupině příprava
surovin k pokusu,
popsání vzorků
a zapsání odhadů,
co se stane.
Odlišení jedlého
a jedovatého,
v případě nutnosti
použití atlasu.
Žáci ve skupinách
porovnávají výsledky
své práce a připravují si
prezentaci. Dokončí
zápis do pracovního
listu.
Skupiny prezentují své
výsledky.
U pokusu prezentují
konečné výsledky až po
týdnu (je možné
prezentovat vícekrát –
po 3–4 dnech a týdnu).

Domácí úkol pro žáky: Mohou si ve skupinách vytvořit příručku pro zálesáky (viz doplňkový pracovní list).

Přípravy pro učitele
Kde nakupoval pračlověk?
My chodíme pro potraviny do supermarketu, k pekaři, kupujeme si hotdog a zmrzlinu, ale co dělal on?
Musel svou potravu nalézt v přírodě.
x Něco nasbíral
x Něco ulovil
Čeho bylo víc?
Co ještě (kromě znalostí) potřeboval?
x Nástroje k lovu (tohle znají všichni z literatury i filmu)
x Nádoby ke sběru (jestliže nemáme košík nebo pytel, musíme všechno, co nepobereme rukama,
sníst na místě. Je to praktické? Co by to znamenalo pro rodinu s dětmi?)
x Nádoby na vaření (proč jídlo vaříme?)
Jak dlouho vydrží jídlo bez ledničky?
Co dělali lidé „před ledničkou“ – (způsoby uchovávání potravy – pokus a jeho vyhodnocení)
Co děti vymyslí:
– nasolení (houby, česnek)
– naložení do octa (okurky, cibulky, papričky)
– zavaření do cukru (ovoce)
– sušení (ovoce, houby)
– vaření, pečení … tepelné zpracování
– jiné? (ochlazení – v zimě, ve sklepě; bez přístupu vzduchu apod.)

Pro jednoduchý zápis můžeme použít pracovní list Jak dlouho vydrží jídlo
bez ledničky.
Nejčastěji mají děti ve třídě zkušenost s mražením potravin.

Vyzkoušej si, co se stane?

Praktická zkušenost. Pomocí tohoto pokusu si žáci ověří, zda mají dobrý
odhad, co se stane s potravinou během jednoho týdne. Jak ji ovlivní to, co
k ní přidají, nebo jak ji uloží? Nejdříve si žáci ve skupině zapíší svůj odhad
a pak si vše ověří podrobným pozorováním v průběhu jednoho týdne.

Ve třídě si vyberete nějakou surovinu, např. kousek chleba, jablka… Podle stáří žáků si můžete vybrat,
zda si kousky přinesou nakrájené již z domova (což je bezpečnější z hlediska krájení, ale často
problematické, aby si všichni přinesli to, co mají), nebo si je budou krájet až ve škole. Je důležité
upozornit, že kousky musí být stejné (velmi podobné) velikosti. Tyto kousky pak budou různě upravovat.
Vždy ve skupině připraví dva stejné vzorky, protože jeden se bude skladovat na světle a jeden ve tmě, to
znamená, že ke dvěma přidáte cukr, ke dvěma sůl… Hned při přípravě je nutné si promyslet a zapsat, co
si myslí, že se s touto surovinou stane za 3–4 dny a za týden. Později si svůj odhad porovnají se
skutečností. Na svůj vzorek se podívají i lupou, přičichnou k němu (rozhodně jej nebudou zkoušet jíst).
Do svého odhadu mohou tedy zapojit více smyslů (barva, čich, jaká bude konzistence…).

Krájení ve vyšších třídách není
problémem.

Některé vzorky řádně prosolili.

A takhle vypadá připravený
vzorek.

Důležité je, že tento pokus je trochu běh na delší trať. Nejdříve si vše připravíme a zapíšeme si odhad. Po
3–4 dnech (na další hodině prvouky) provedeme první pozorování a porovnání jeho závěrů s odhady, vše
se opakuje po týdnu. Teprve potom je možné učinit celkové závěry. Měly by nám vyjít dvě zajímavé věci
– co se skutečně se vzorky stalo a také, jak vše dokázali odhadnout. Výsledkem je popis, porovnání,
argumentace.

Část vzorků uložíme do skřínky.
Další část na parapet okna.

A to jsou výsledky – někdy ani
není možné na první pohled
poznat, co to bylo.

A pak už jen pozorujeme
a zapisujeme výsledky.

Co se musel naučit malý pračlověk, než se vydal na sběr potravy?

Čím se můžeme otrávit?

Co je bezpečné?

Pracovní list Jedlé a jedovaté (část první): vizuální rozdělení zelenými a červenými puntíky (obrázky/názvy
rostlin – ev. i s odbornou literaturou)

Pracovní list v barevné verzi je vložen v metodické příručce, černobílá
varianta mezi ostatními pracovními listy.
U obrázků jeřabiny se může vyskytnout jedlé i nejedlé, u kaštanů také,
i když jedlé kaštany vypadají trochu jinak, je možné tuto odpověď
u menších dětí tolerovat.

Jaké známe jedlé (pracovní list Jedlé a jedovaté – část druhá)
x kořínky (mrkev, ředkvičky atd.)
x listy (salát atd.)
x trávu (obilí)
x ovoce
x zeleninu
x houby
x oříšky
x květiny (bez černý, lichořeřišnice atd.)
x semena (luštěniny, naklíčená semena atd.)
(práce s atlasem rostlin, odbornou literaturou, kuchařkami atd.)
Co jiného ještě mohl sbírat (k jídlu)
x vejce
x hmyz

Co se musel malý pračlověk naučit, než se vydal na sběr potravy?

Čím se můžeme otrávit? Co je bezpečné? K jednotlivým obrázkům udělejte barevné tečky – červenou
k jedovatým a zelenou k jedlým věcem, které můžeme najít v přírodě.

Jaké známe jedlé?
Konkrétní příklady
Např. kořínky

Kořínky
Listy
Trávu
Ovoce
Zeleninu
Houby
Oříšky
Květiny
Semena

ředkvičky

Jak to vím?
Pěstujeme je u babičky

Kdybychom se (podobně jako Robinson) ocitli na ostrově
– doplňkové aktivity

Následuje doplňkový pracovní list vhodný např. jako domácí úkol.
Zkuste vytvořit příručku pro zálesáky.

Je několik variant, jak při vypracování příručky pracovat. Žáci mohou pracovat ve skupinách a vypracovat
všechny kapitoly (každý člen skupiny vypracuje jednu kapitolu ve třídě, nebo doma za domácí úkol),
druhou variantou je rozdělení úkolů. Každá skupina se stane specialistou na jednu část úkolu (nebo to
může být více skupin a mohou spolupracovat). Zamyslete se nad tím, co je možné jíst syrové, co se může
nebo musí uvařit, co se nesmí jíst vůbec. Zkuste zdůvodnit, proč jste tu danou potravinu zařadili do
kterého oddílu.
Jak bychom se živili? – tj. co

opravdu dovedeme, ne co jsme viděli ve filmu…

Jak si osladím život? Poraďte Robinsonovi (Med? Ovoce? Sladká šťáva rostlin?) – výhody a nevýhody

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Domácí úkol – tvorba zálesácké příručky – je možné nahradit pátráním po dalších informacích
o jedovatých rostlinách. Žáci si po skupinkách rozebrali známé jedovaté rostliny a vypracovali referát,
v němž se zabývali nejen tím, kde rostou, jak vypadají, co způsobí otrava, ale také jaké jsou jejich
léčivé účinky.
Zajímavým zpestřením může být naklíčená čočka, mungo či řeřicha. V průběhu pozorování žáci sledují,
jak klíčí a rostou. Na závěr je možné je ochutnat.

Reflexe po hodině
U starších žáků je možné vzorky pozorovat i pod mikroskopem.
Pokud máme ve třídě více žáků, musíme počítat s hlukem při přípravě vzorků. Děti ale pokus zajímá,
takže budou pracovat, jen je třeba jim poskytnout zpětnou vazbu při krájení vzorků (hlavně ohledně
velikosti).

Navazující a rozšiřující aktivity
Někteří učitelé doporučovali zaměřit celou aktivitu opět na Robinsona (jako u Pitné vody) a aktivity
propojit.

