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PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM

WANDERING TOWARDS HEALTHY EATING
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SOUHRN

V letech 2005–2006 realizoval Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové projekt podpory zdraví „Putování za zdravým jíd-
lem“. Jde o soutìžní hru na ètyøech stanovištích, urèenou pro žáky 4. a 5. tøíd základních škol. Jejím cílem je zlepšit znalosti dìtí 
mladšího školního vìku o správné výživì a ovlivnit tak jejich postoje ke konzumaci zdraví prospìšných potravin. Soutìž byla 
realizována na 10 základních školách a zúèastnilo se jí 585 dìtí z Královéhradeckého kraje. V rámci projektu vznikly tøi zdravotnì 
výchovné materiály. V roce 2007 došlo k rozšíøení ovìøené metodiky do dalších krajù ÈR.

Klíèová slova: výživa dìtí, soutìžní hra

SUMMARY

In 2005–2006 the Regional Institute of Public Health in Hradec Králové realised the health promotion project called „Wandering 
towards healthy eating“. It is an education programme for pupils, aged 9 to 12, with four stations. Aim of the project is to improve 
their knowledge about healthy nutrition and influence their attitudes towards the consummation of healthy food. The competi-
tion was realised at 10 primary schools in the region Královéhradecko; 585 children took part. Within the project three educational 
materials were created. In 2007 other organisations from the Czech Republic were trained how to manage this activity. 

Key words: children nutrition, educative competition

Úvod

Zábavnou formou hry s prvky soutìže by se mìly 
dìti nauèit vybírat si zdraví prospìšné potraviny 
a orientovat se v široké nabídce potravin na našem trhu. 
Dùraz je kladen nejen na teoretické znalosti (napø. pyra-
mida výživy, hygienické aspekty uchovávání potravin), 
ale také na praktické dovednosti (napø. nákup a oznaèo-
vání potravin). Projekt pøispívá k naplòování programu 
ZDRAVÍ 21 – CÍL 11 – zdravìjší životní styl. 

Cílem projektu bylo navrženou soutìžní hru pøizpùso-
bit školním podmínkám. Za tímto úèelem byl vytvoøen 
metodický manuál.

Metodika

V roce 2005 byly vytvoøeny vhodné didaktické pomùc-
ky ke všem stanovištím, probìhlo zaškolení týmu lektorù 
a byly vytvoøeny vstupní a výstupní dotazníky zamìøené 
na hodnocení projektu. Lektorský tým tvoøí osm pra-
covníkù podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem 
v Hradci Králové a tøi studentky Pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové.

V roce 2006 probìhlo bìhem 14 soutìží ovìøení 
navržené metodiky na vybraných ZŠ v Královéhradeckém 
kraji. Pro úèelné využití aktivity byl vydán praktický 
metodický manuál.

Cílovou skupinou jsou žáci 4. a 5. tøíd ZŠ ve vìku 9–12 let. 

Prùbìh soutìžní hry
• žáci projdou bìhem 80 minut ètyømi rùznì tematicky 

zamìøenými stanovišti;
• soutìží se ve 4 poèetnì rovnomìrných skupinách 

v prostøedí školy, kam žáci docházejí;
• každá skupina získává za jednotlivé úkoly soutìžní 

body; 
• na každém stanovišti jsou pøítomni vyškolení lektoøi; 
• skupina s nejvyšším dosaženým poètem bodù je v závì-

ru soutìže odmìnìna drobnými cenami (jsou to napø. 
nákupní žetony, nákupní tašky, samolepky s motivy 
potravin);

• všichni soutìžící obdrží v závìru hry pyramidovou kar-
tu (zdravotnì výchovný materiál) a samolepku s logem 
naší soutìže.

Charakteristika soutìžních stanovišś
1. Zdraví prospìšné potraviny – na hracím panelu 

je 15 obrázkù znázoròujících nejrùznìjší potraviny 
a úkolem skupiny je rozhodnout, která potravina je 
zdraví prospìšná a která zdraví neprospívá, pomocí 
barevných terèíkù umístìných na tabuli (napø. ryby, 
zelenina, celozrnné peèivo, tavený sýr, máslo, vepøová 
kýta, hamburger, èokoláda, máslový dort).

2. Zvìdavá kostka – kostka rozdìlí žákùm otázky 
a úkoly týkající se obliby jídel, hygienických aspek-
tù uchovávání potravin, znalostí z oblasti výživy 
a pitného režimu (napø.: Vyjmenuj 10 druhù zeleni-
ny. Kolik tekutin asi dennì vypiješ? Jaké množství se 
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obvykle doporuèuje? Co udìláš s plísní na povrchu 
marmelády?).

3. Nákup potravin – v našem obchodì mají žáci za úkol 
nakoupit potraviny ke snídani, veèeøi nebo na jedno-
denní výlet podle vlastního výbìru. Potraviny jsou 
zastoupeny v podobì maket potravin (ovoce, zelenina), 
potravinových obalù (mléèné výrobky) nebo obráz-
kù (peèivo). Lektor, pøedstavující paní prodavaèku, 
s žáky rozebere obsah jejich nákupních košíkù. Dále 
jim názornou formou pøedstaví národní znaèku kva-
lity Klasa. Žáci pak takto oznaèené výrobky hledají 
v našem obchodì.

4. Pyramida výživy – žáci se seznámí s pyramidou 
výživy, která názornì ukazuje vhodnou skladbu stravy 
školních dìtí. Pyramida je zhotovena ve formì barevné-
ho magnetického puzzle, které musí soutìžní skupina 
nejprve složit. Lektor jim popíše jednotlivé potravinové 
skupiny a následnì dìti samy zaøazují do pøíslušných 
polí pyramidy konkrétní potraviny (napø. dalamánek, 
marmeláda, cornflakes, smažený vepøový øízek).

Výsledky

Bìhem dvou let prošlo touto aktivitou 585 dìtí z 10 
základních škol v Královéhradeckém kraji (zastoupeny 
školy mìstské i vesnické).

Projekt byl hodnocen dvìma dotazníkovými šetøeními, 
kterých se zúèastnili žáci z oslovených škol. K hodnoce-
ní pøispìly také názory lektorù soutìže, pedagogických 
pracovníkù a spoluøešitelù projektu. Vstupní dotazník 
mapuje stravovací zvyklosti dìtí, obsahuje 13 otázek 
(výsledky nejsou souèástí tohoto textu). Ve výstupním 
dotazníku dìti hodnotí prùbìh soutìže a ovìøují se zna-
losti získané na jednotlivých stanovištích soutìžní hry, 
obsahuje 12 otázek.

Z 598 rozdaných výstupních dotazníkù se jich poda-
øilo získat 544 s návratností 91 %. Soubor tvoøilo 263 
dívek (48,3 %) a 281 chlapcù (51,7 %). Šetøení pøineslo 
následující zjištìní: 
• vìtšinì žákù se soutìž líbila (42,4 %), kladnì hodnotili 

pøístup lektorù (68,7 %); 
• dìti nejvíce ocenily, že se dozvìdìly nìco nového 

(42,4 %);
• nejvíce oblíbené stanovištì je nákup potravin (21,3 %);
• nejménì oblíbené stanovištì je pyramida výživy (10,3 %).

Znalosti získané na soutìžních stanovištích byly 
potvrzeny vìtšinou správných odpovìdí na kladené 
otázky. Špatné odpovìdi se objevily u necelé ètvrtiny 
dotázaných (23 %).

Z dotaèního programu byly vydány tøi zdravotnì 
výchovné materiály – pyramidová karta, plakát s pyra-

midou výživy a pyramidou pohybové aktivity. Materi-
ály posloužily jako odmìna pro soutìžící a pro zapo-
jené školy. Završením práce na projektu bylo vydání 
metodického manuálu k soutìžní høe urèeného všem 
pracovníkùm, kteøí se zabývají zdravotní výchovou 
dìtí. Odbornou recenzi vydaných zdravotnì výchov-
ných materiálù a manuálu provedl doc. MUDr. Lumír 
Komárek, CSc., ze SZÚ v Praze. Manuál byl distribu-
ován po jednom výtisku na všechna pracovištì ZÚ 
a KHS v ÈR. Ze strany MZ ÈR projekt získal hodnocení 
1 (projekt s vynikajícím plnìním) a byl prezentován na 
nìkolika odborných konferencích (napø. Škola a zdraví 
21, Brno 2006, 2007; Køižovatky podpory zdraví, Podì-
brady 2007).

Diskuse a závěr

Realizace preventivní aktivity formou soutìžní hry 
s sebou nese nìkteré výhody a samozøejmì nìkolik nevý-
hod, které jsme se pokusili na tomto místì uvést:
Výhody:
• netradièní forma výuky v pøirozeném prostøedí školy;
• názorná forma výuky doplnìná øadou didaktických 

pomùcek;
• skupinová forma spolupráce podporující komunikaèní 

dovednosti soutìžících;
• možnost vyjádøení jakéhokoliv názoru.
Nevýhody:
• jednorázová aktivita;
• vysoké poèáteèní finanèní náklady;
• nároèná èasová a organizaèní pøíprava soutìže;
• vysoký poèet proškolených lektorù.

Metodika soutìžní hry se ve školních podmínkách 
bìhem dvou let osvìdèila. Proto byl podán a schválen 
nový projekt podpory zdraví, který si klade za cíl rozší-
øit metodiku soutìžní hry do dalších krajù ÈR. Formou 
školení jsou s metodikou seznámeni pracovníci zdravot-
ních ústavù a hygienických stanic, popø. další zájemci 
zabývající se výchovou ke zdraví.

Projekt byl finanènì podpoøen v rámci dotaèního programu 
MZ ÈR „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“. 
Byl øešen pod èíslem 9281.
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