
Metodický list - 2. stupeň

STRAVOVÁNÍ V MLADŠÍ DOBĚ ŽELEZNÉ – KELTSKÝ JÍDELNÍČEK
Předmět: dějepis (6. třída), český jazyk, vaření, občanská a rodinná výchova

Časová dotace: 5 hodin (1 hodina z každého předmětu, 2 hodiny českého jazyka)

Cíle: Žáci navazují na učivo o přechodu pravěkého člověka od lovu a sběru k zemědělství 
a chovu zvířat. Seznamují se se základními zemědělskými postupy výroby, uchováváním 
a zpracováním plodin, se skladbou jídelníčku pravěkého zemědělce. V hodině českého jazyka 
trénují dovednosti čtení s porozuměním při četbě historického románu situovaného do mladší 
doby kamenné. V hodině Rodinné výchovy aplikují pravěké téma stravování na současný 
životní styl a zdravou výživu. V hodině Vaření/Dílen se inspirují jídelníčkem pravěkého člověka a 
zkoušejí připravit obilnou placku.

DĚJEPIS:

1. Evokace – brainstorming (5 minut)

Žáci mají nahlas říkat vše, co se jim vybaví, když se řekne „pole“. Učitel nápady zapisuje 
na tabuli. Až se nápady vyčerpají, provede jejich analýzu a shrnutí. 
Žáci přišli na několik tematických okruhů: plodiny, které se pěstují na poli, nástroje a stroje, 
které se používají při obdělávání polí, jednotlivé fáze prací na poli (setí, sklizeň, hnojení...), 
pojmenování profesí, které se zabývají pěstováním plodin... Žáci vycházeli z vlastní zkušenosti 
(práce na zahrádce, obdělávání záhonů, pozorování prací na poli, blízkost statku nebo ZD...). 
Tématem dnešní hodiny je, jak svá pole obdělávali lidé v pravěku, konkrétně mladší době 
železné.

2. Dramatizace c práce ve skupinách (20 minut)

Učitel rozdělí žáky do skupin. Každá skupina obdrží jeden text: jedno ráno v životě keltského 
zemědělce na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Některé skupiny budou mít totožný text. 
Pro snadnější seznámení s textem dostane každý žák svou kopii. Úkolem žáků je přečíst si jej 
a připravit jako krátkou rozhlasovou hru. Mohou si text upravovat, např. vkládat přímé řeči 
jednotlivých postav, doprovodit své vyprávění různými zvuky (vrzání dřeva, křik dětí, zvuky 
domácích zvířat...).

Evokace je krátká aktivita na úvod hodiny nebo tematického bloku, v průběhu níž si žáci mají 
uvědomit, že o tématu již mnohé vědí, znají je, jen jejich vědomosti jsou dosud neuspořádané. 
Evokace má současně silný motivační potenciál, může probudit zvědavost o téma hodiny 
a vyprovokovat otázky.

Metoda brainstorming (bouře mozků) vznikla v reklamním průmyslu – má podpořit tvorbu nápadů. 
Důležité je zaznamenávat v první fázi veškeré nápady, nesoudit je, nekritizovat, nekomentovat. 
Kolektivní atmosféra vytváření nápadů může podnítit členy skupiny (třídy) k neortodoxním 
nápadům. Učitel přejímá roli zapisovatele, který registruje všechny nápady. Teprve v další fázi, když 
už žádné nápady a asociace nepřicházejí, může nastat práce se zaznamenanými myšlenkami, 
jejich třídění, škrtání, propracovávání těch nosných.

Skupinová práce je výrazně aktivizační metoda, která má (jako každá metoda) své výhody 
a nevýhody. Podporuje kooperaci, komunikaci, spolupráci, sociální rozvoj žáků, vtahuje žáky 
do výuky. Důležité je zvolit vhodnou metodu vytváření skupin. Můžeme nechat vytvoření skupin 
na žácích (kamarádské vazby, sociální vztahy ve třídě), nebo vytvořit skupiny podle našeho 
záměru, zejména podle vědomostí žáků. Další možností je nechat vzniknout skupiny na základě 
náhody, losu, kartiček apod.
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3. Prezentace (15 minut)

Skupinky postupně prezentují své rozhlasové hry.

4. Reflexe (5 minut)

Krátké volné psaní na téma: v kterém ročním období bys nechtěl být pravěkým zemědělcem 
a proč?

5. Domácí úkol

Žáci si do sešitu nalepí text, který slouží jako zápis z hodiny. Podtrhnou si v něm nová slova, 
která z hlediska pravěkého zemědělství považují za důležitá (názvy řemeslných nástrojů, 
zemědělského nářadí apod.), připíší si pojmy, které si zapamatovali z prezentací jiných skupin. 
V další hodině je vhodné začít tímto textem, zkontrolovat, co si žáci podtrhli, společně doplnit 
chybějící pojmy, vysvětlit apod.

VAŘENÍ / DÍLNY

1. Evokace (5 minut)

Žáci zůstávají ve skupinkách, v nichž pracovali v hodině dějepisu. Vyzveme je, aby si vzpomněli, 
při jaké příležitosti „jejich keltská rodina“ jedla či pekla obilné placky. Následuje „hra“ 
na pravěkého člověka.

2. Obilná placka – dobrou chuť!

recept: Smícháme celozrnnou mouku s mlékem a zpracujeme do těsta, které se dobře tvaruje 
a příliš nelepí. Vytvarujeme placičky, které položíme na plech a dáme do předem vyhřáté 
trouby, příp. pečeme na sucho přímo na plotýnce elektrického sporáku. Při pečení plackami 
pohybujeme a několikrát otočíme.

Dramatizace je založena na převedení nějaké učební látky do hrané scénky (tzv. zdivadelnění 
učiva). Žáci si musí rozdělit role, vytvořit repliky, naučit se je. Aktivně pracují s učebním textem, 
zpracovávají jej a zcela přirozeně memorují, když dokonce několikrát svou roli opakují (při zkoušení 
a předvádění). Nevýhodou této aktivity (například na rozdíl od frontálního výkladu) je růst hluku 
ve třídě. Měli bychom však mít na mysli, že se jedná o hluk pozitivní, neboť pracovní, tvůrčí. Metoda 
je poměrně časově náročná, zejména tam, kde skupinky nejsou sehrané a učí se spolu teprve 
spolupracovat.

Prezentace má několik významů: na straně jedné samozřejmě seznamuje žáky ostatních skupin s 
informacemi obsaženými v textech, s nimiž nepracovali. Na straně druhé je tato aktivita příležitostí k 
tréninku celé řady komunikativních a sociálních dovedností: vystoupení před kolektivem, zvládání 
trémy, modulace hlasu, spolupráce se skupinou.

Reflexe v závěru hodiny má umožnit žákům, aby si uspořádali myšlenky, individuálně se vyrovnali 
s novými informacemi, ale také dojmy a pocity, které v nich téma vyvolalo. Reflexe se nemá stát 
závěrečným shrnutím nejdůležitějších, nebo zapamatováníhodných informací ze strany učitele, 
ale zaujetím vlastního postoje žáků k tématu a osobitým uspořádáním si myšlenek.

Evokace má žákům pomoci si uvědomit souvislost mezi touto hodinou a hodinou dějepisu. Také 
proto žáci pracují ve stejných skupinách, v nichž pracovali v hodině dějepisu.
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Placky se mohou podávat na sladko (s marmeládou, medem, sušeným ovocem, čerstvým 
ovocem, oříšky, jogurtem, tvarohem) nebo naslano (s masem, tvarohovou pomazánkou 
s česnekem a čerstvými nasekanými bylinkami apod.).

3. Reflexe (10 minut)

Žáci mají navrhnout jídelníček pro celý den, v němž by se nejméně třikrát během dne objevily 
obilné placky. K dispozici mají pouze suroviny, které využíval pravěký člověk (viz jejich seznam 
v pracovním listu). Seznam visí ve třídě (dílně, kuchyňce), když si žáci nejsou určitou surovinou 
jisti, mohou do něj nahlédnout.

OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA – ZDRAVÁ VÝŽIVA

1. Evokace – práce ve dvojicích (10 minut)

Žáci si měli přinést obrázky nejrůznějších potravin vystříhané např. z reklamních letáků. Do každé 
dvojice rozdá učitel papír A3, žáci mají lepidlo. Papír si žáci rozdělí do čtyř částí (je jedno, zda 
namalují čtyři kruhy, nebo papír křížem rozdělí na 4 stejné čtverce, nebo třemi vodorovnými 
čarami na 4 svislá nebo horizontální pole..., vítaná je pestrost a variabilita řešení v rámci třídy). 
Úkolem každé dvojice je rozdělit přinesené obrázky na zdravé, spíše zdravé, spíše nezdravé 
a nezdravé a do každé z částí papíru je s příslušným nadpisem nalepit.

2. Prezentace a diskuse (10 minut)

Učitel se postupně ptá na jednotlivá pole, začne množinou zdravých jídel a skončí u nezdravých. 
Žáci nemají pouze vyjmenovávat, co kam zařadili, ale také své rozhodnutí zdůvodňovat. 
Učitel povzbuzuje žáky k diskusi nad spornými zařazeními (někdo bude bílé pečivo považovat 
za zdravé, někdo za spíše zdravé, někdo dokonce zařadí sladké limonády do skupiny spíše 
zdravé apod.). Diskuse směřuje k zobecnění, žáci by měli sami s pomocí učitele odpovídat 
na tyto otázky: Co tedy považujeme za zdravé? Proč jsou ovoce, zelenina, mléčné výrobky, 
celozrnné pečivo, libové maso, ryby... považovány za zdravé? Co naopak vnímáme jako 
spíše či zcela nezdravé? Proč sem řadíme Coca Colu, tučné masné výrobky a uzeniny, dorty,  

Hodina vaření je prostřednictvím evokace a reflexe silně propojena s hodinou dějepisu, aby žáci 
vnímali souvislost s pravěkou obživou. Žáci by neměli hodinu vaření prožívat jako samoúčelnou, 
ale silně spjatou s dějepisem. Díky tomu mohou být motivováni nevnímat dějepis jako něco 
prázdného, starého, mrtvého a nicneříkajícího, ale jako prostor zabydlený konkrétními lidmi 
s konkrétními starostmi, které mohu být aktuální i pro člověka na prahu 21. století. Toto propojení 
umožňují aktivity, v nichž se na začátku a na konci pracuje se slovem a případně přímo s materiály, 
které žáci již znají z hodiny dějepisu.

Evokace je fáze vyučovací hodiny, v níž dochází k vybavování starších vědomostí a zkušeností 
s tématem (vím, jaké potraviny patří ke zdravému životnímu stylu a které naopak nikoli), k vytvoření 
zájmu o téma hodiny (žáci aktivně pátrají a příp. samostatně formulují název hodiny), ale také 
k formulaci otázek (nevím, kam zařadit smažený sýr, sýr je bohatým zdrojem vápníku, ale smažení 
není ideální forma jeho úpravy...). 
Evokace je založena na vybavování tzv. prekonceptů – starších představ o tématu, na něž každé 
učení navazuje a s nimiž pracuje. Důležitý je okamžik vlastního zkoumání, vybavování si, ale také 
vytvoření zájmu dozvědět se něco nového. Je vhodné vytvořit prostor pro otázky a hypotézy, které 
přispívají ke zvědavosti žáků a jejich snaze „přijít věcem na kloub“, porozumět jim.
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čokoládu, hranolky...? Má na zařazení do té které kategorie vliv to, jakým způsobem byla tepelně 
upravena (vaření, smažení)? To, kolik obsahuje cukrů? Umělých sladidel? Konzervačních látek?

3. Práce ve dvojicích – (5+5 minut)

Žáci se mají znovu zamyslet nad svým plakátem, tentokrát však mají za úkol výrazně barevně 
označit (třeba zakroužkovat fixem výrazné barvy) takové potraviny, které znal a jedl i pravěký 
člověk. S tématem se žáci seznámili v hodině dějepisu a znalosti již jednou využili při hodině 
vaření, jedná se tedy spíše o aplikační a fixační metodu. Následuje společná kontrola, učitel 
může využít tabulku z pracovního listu pro hodinu dějepisu. Učitel žáky vyzve, aby spočítali, kolik 
zakroužkovaných jídel mají v množině zdravých či spíše zdravých potravin a kolik v nezdravých 
či spíše nezdravých. Vyzve žáky, aby přemýšleli nad touto nerovnováhou – položí několik 
provokativních otázek, aniž by zatím vyžadoval reakci.

4. Reflexe: volné psaní na téma: „Zdravá strava, já a mí pravěcí předkové“ (10 + 5 minut)

Žáci mají za úkol napsat text na téma „Zdravá strava, já a mí pravěcí předkové“, a to metodou 
volného psaní. Učitel žákům připomene pravidla volného psaní, může je stručně v bodech 
napsat na tabuli. Učitel kontroluje čas, minutu před koncem upozorní žáky, aby dopisovali 
poslední myšlenku.

Žáci jsou vyzváni, aby přečetli ostatním svůj text. Ctí se zásada dobrovolnosti, v případě, že není 
zájemce, přečte své volné psaní sám učitel.

Učitel se může v prezentaci a diskusi zaměřit právě na sporné potraviny, podporovat, aby žáci 
vyjadřovali své názory, polemizovali spolu. Podporuje, aby se žáci snažili adekvátně argumentovat, 
formulovat své názory, opřít je o fakta, nebo osobní zkušenost.

Volné psaní patří k brainstormingovým metodám a je založeno na kontinuálním psaní, při němž se 
mohou vynořit neobvyklé nápady a originální souvislosti. K základním pravidlům, která by měl učitel 
vysvětlit žákům, nejlépe napsat na tabuli, patří:

1) stále piš
2) piš vše, co tě napadne
3) nevracej se k napsanému
4) pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá
5) nehleď na chyby (na pravopis bude čas později)

Volné psaní pomáhá nalézt a formulovat nečekané myšlenky, aniž by se žák musel omezovat 
stylistickými nebo pravopisnými pravidly. Cílem je zaznamenání volného toku myšlenek, nikoli 
vybroušené sepsání hotového názoru. Vhodné je použít metodu právě tam, kde chceme, aby žáci 
vyslovili k věci vlastní názor, aby zaujali nějaký postoj, vyjádřili své pocity, svůj vztah k probranému 
tématu. Vhodné je, aby psal i učitel; žáci jednak mohou vnímat pozitivně skutečnost, že se 
zapojuje do jejich práce, jednak svůj výtvor může použít při poslední fázi hodiny, kdy žáci dostanou 
prostor přečíst, co napsali. Zejména tam, kde je metoda použita poprvé a žáci cítí ostych, stud 
nebo nejistotu, zda dostáli zadání úkolu, může učitel přečíst svůj text a stát se dobrým příkladem 
i pro budoucí použití metody.

Žáci aplikují informace, s nimiž se setkali již v hodině dějepisu. Mají je nyní použít znovu jiným 
způsobem. Metoda má fixační potenciál, tím že žáci aktivně používají informace, snadněji si je 
zapamatují. Současně dochází k průniku témat, aktuálních pro soudobou společnost (zdraví, 
životní styl), s tématy historickými.


