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Akcia zameraná 
na zapojenie rodičov a verejnosti 
do pestovateľských a kulinárskych aktivít

Jedným z princípov súčasnej vzdelávacej politiky je umožniť rodičom a verejnosti zapojiť sa 
do života školy.  Úspešnosť žiakov v škole vo veľkej miere závisí aj od toho, ako sa rozvíja spo-
lupráca rodičov a učiteľov. Systém vzdelávania by mal vytvoriť vhodné podmienky na vybudo-
vanie dobrého vzťahu k zdravému životnému štýlu. Akcie na školách súvisiace s jedlom a so 
stravovaním môžu poskytnúť na takúto spoluprácu priestor. Uvádzame niekoľko nápadov, ako 
to zrealizovať.

Zapojenie komunity, spolupráca rodičov a učiteľov prináša množstvo výhod. Rodičia, susedia, 
miestne podniky alebo miestna samospráva môžu byť zdrojom informácií, poradenstva, prak-
tickej pomoci alebo finančnej podpory.

„To najlepšie zo Slovenska”
Tento slogan môžete použiť na akcie zamerané na regionálne potraviny z celého Sloven- 
ska alebo miestne tradičné pokrmy. Môže ísť o samostatnú akciu alebo o súčasť niektorej zo 
školských aktivít, ako sú deň jedla, farmársky deň alebo školský jarmok.

Nápady:  Podporujte miestnych výrobcov potravín, pestovateľov alebo obchody s potravinami, 
aby organizovali ochutnávky svojich výrobkov či receptov.

Školský krúžok pestovania môže vystavovať svoje vypestované plodiny.
Školský krúžok varenia môže ponúkať ochutnávky svojich jedál pripravených z plodín 

zo školskej záhradky.
Školská jedáleň môže vystavovať jedlá, ktoré podáva počas obeda. Súčasne môže 

ponúkať ochutnávky a získavať spätnú väzbu od rodičov pomocou dotazníkov.
Študenti učebného odboru kuchár môžu v rámci výučby pripravovať tradičné pokrmy 

alebo skúsiť vymyslieť nové recepty, pri príprave ktorých použijú len potraviny  z regiónu.
Škola môže organizovať súťaž o najlepšiu desiatu pripravenú z miestnych potravín. Tým 

súčasne rodičov poučíte o tom, čo majú svojim deťom chystať na desiatu.
Môžete pozvať miestneho profesionálneho kuchára, aby predviedol niečo zo svojho 

umenia za použitia miestnych surovín.
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Čo kultúra, to jedlo
Na takto zameraných akciách sa môžu prezentovať pokrmy z celého sveta za použitia auten-
tických ingrediencií, ktoré mnohí z miestnych obyvateľov nepoznajú, v kombinácii s miest-
nymi alebo domácimi potravinami. Akcia môže mať podobu spoločnej večere alebo neformál-
nej ochutnávky.

Nápady: 
Zapojte všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na školskom živote, do spoločného projek-

tu, napríklad študujúceho kuchára a čašníkov, členov krúžku varenia, zamestnancov školskej 
jedálne, učiteľov a rodičov. 

Vystavte rôzne suroviny, kultúrne artefakty alebo obrázky, a predstavte tak kultúru, ktorú 
daný recept reprezentuje. Národné jedlá charakterizujú ráz regiónu.

Pokúste sa predstavovať rôzne kultúry v rámci jednotlivých chodov, napríklad taliansky 
predkrm, indický hlavný chod a grécky dezert.

Letné slávnosti jedla
Akciu môžete usporiadať na konci leta alebo na začiatku školského roka. Môžete zorganizovať 
záhradnú párty pre pozvaných, väčšinou v popoludňajších hodinách alebo večer.  Jedlá treba 
pripraviť  na bufetových stoloch tak, aby boli chránené pred poveternostnými podmienkami.

Nápady:
Zeleninové show s ocenením pre: 
- najpodivnejšiu zeleninu a ovocie,
- najväčšiu zeleninu,
- najchutnejšiu plodinu vypestovanú žiakmi alebo študentmi,
- najchutnejší pokrm z určitého druhu ovocia alebo zeleniny.
Miestne krúžky varenia môžu predávať svoje výtvory pripravené z plodín zo školskej

záhradky.
Je možné usporiadať množstvo súťaží, napríklad o najlepší recept z domácich surovín.

Semienková burza
Vymieňanie semienok stmeľuje a udržuje miestnu pestovateľskú komunitu. Je to príležitosť, 
ako sa môžu žiaci a študenti, rodičia a miestna verejnosť niečo dozvedieť o pestovaní vlast-
ných plodín, ako vyskúšať rôzne odrody a predovšetkým, ako zachovať tradíciu miestnych 
plodín. Skúsení pestovatelia sa môžu podeliť o svoje bohaté skúsenosti a taktiež o semienka, 
ktoré si už adaptovali na miestne prostredie.

Pokúste sa pre semienkovú burzu vytvoriť letáky. Semienka môžete zabaliť do obálok, ktoré 
v papiernictve kúpite za pár centov alebo vytvoríte so žiakmi v škole. Najlepšie však semienka 
vyzerajú v pohároch. Postavte niekoľko jednoduchých stánkov pre jednotlivé skupinky účast-
níkov, ako sú rodičia, deti a učitelia.

Nápady:
Ukážky zberu semienok.
Stánok pre výmenu semienok.
Rôzne aktivity pre deti, napríklad „Uhádni, koľko semienok je v pohári“ alebo „Zostav 

obrázok zo semienok“.
Ukážka siatia semienok.
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Deň zdravého jedla
Ideálnou možnosťou, ako zapojiť rodičov a miestnu komunitu do diania v škole, je uspori-
adať Deň (alebo týždeň) zdravého jedla. Do jeho prípravy sa aktívne zapoja žiaci,  učitelia aj 
pracovníci školskej jedálne. Je to vhodná príležitosť, ako verejnosti predstaviť vaše aktivity 
v oblasti kultúry zdravého stravovania, vašu záhradu či kuchárske schopnosti žiakov.
Žiaci a učitelia sa v tento deň vo vyučovaní zamerajú na témy súvisiace so zdravým stravo-
vaním. Školská jedáleň pripraví ochutnávku zdravých pokrmov, menej známych druhov ovocia 
a zeleniny a na obed pozve taktiež rodičov či zástupcov zriaďovateľa školy. Ideálne je pozvať 
taktiež miestneho farmára, aby predstavil svoje hospodárstvo a svoje výrobky. Zástupca miest-
nej predajne zdravej výživy môže urobiť prednášku pre rodičov a predstaviť zdravé pochúťky.

Nápady:
Do výberu pokrmov na ochutnávku zapojte deti aj rodičov, napríklad formou dotazníka.
Pozvite rodičov do krúžku varenia a spoločne pripravte ochutnávku zdravých pokrmov. 

Použite suroviny z vašej školskej záhrady.

Tipy ako zvýšiť atraktivitu vašich akcií:

Spojte sa s miestnou (bio)farmou a požiadajte o pomoc pri pestovateľských aktivitách.
Pozývajte do školy miestneho šéfkuchára a drobných výrobcov potravín, aby usporiada-

li praktické dielne. Do diskusie a práce s nimi sa môžu zapojiť všetci žiaci.
Občas usporiadajte akciu „Bio raňajky“ , na ktorú pozvite rodičov a členov miestnej ko-

munity.
Organizujte v školskej jedálni večere, na ktoré použijete plodiny z vašej školskej záhrady. 

Pozvite verejnosť – je to výborný spôsob, ako propagovať vašu činnosť a získať prostriedky na 
nákup potrebného vybavenia. Zároveň môžete verejnosti predstaviť vaše aktivity v rámci pro-
gramu Skutočne zdravá škola.

Do aktivít na školskej záhrade zapojte prarodičov, seniorov z okolia alebo miestneho 
domova pre seniorov.

Ponúknite vypestované plodiny z vašej školskej záhrady rodičom na prípravu pokrmov 
doma.

Balíčky so semienkami a inštrukciami, ktoré vyrobia žiaci v škole, rozdávajte rodičom, 
aby ich  využili na domáce pestovanie.

Založte pri škole Klub zdravého varenia, ktorý používa produkty zo školskej záhrady. 
Klub môže viesť pracovník školskej jedálne, pedagóg alebo skúsený odborník z rady rodičov.

Usporiadajte spoločné varenie s rodičmi, napríklad na Deň matiek, pred Vianocami 
a podobne.


