Projekt MENU PRO ZMĚNU očima našich žáků:
Měla jsem obavy, že týden bude nudný. Ale právě naopak. Téma, které jsme během projektu řešily
v naší skupině mě bavilo. Škodlivé látky v potravinách. Rozdělení rolí pro práci ve skupině byl
první úkol hned v pondělí. Poté nastal den, kdy jsme vyrazili do Ústí. Tedy nejdříve do Lysé na mini
“farmu“, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací o potravinách bez chemie vyrobených z
produktů z domácího chovu. Získali jsme také poznatky z bylinkářství, farmářských trhů a dělali
jsme průzkum potravin v Bille, kde jsme hledali balené potraviny bez palmového oleje a zkoumali
nabídku biopotravin.. Ve zbývajících dnech jsme zpracovávali nové informace do prezentace a
zároveň z nich vytvářeli nástěnku. V pátek jsme vše odprezentovali ostatním skupinám. Měli jsme
nejdřív obavy, že vše nestihneme, nebo že prezentaci pokazíme, ale nakonec se to vše povedlo!
Podle mě to byl skvělý nápad. Mám takové projektové dny ráda.
Eliška Krunčíková, 9. třída
Celotýdenní projekt „Menu pro změnu“ mě obohatil hromadou zajímavostí, například už vím, co je
to férová cena nebo pravé jídlo. Sám jsem nevěděl, že existuje něco jako společnost Fairtrade, která
se snaží o férovou cenu. Líbila se mi tato akce a jsem rád, když jsou takovéto akce typu učení hrou.
Už se těším na další takové akce.
Tomáš Krejčí, 8. třída
Dne 4. 2. 2018 začal na druhém stupni projektový týden s názvem Menu pro změnu. Žáci z 6. - 9.
tříd byli rozděleni do skupin, ve kterých měli za úkol věnovat se různým tématům a problémům
jako např. plýtvání potravinami, spotřebě masa nebo třeba palmovému oleji. V rámci tohoto
projektu navštívily některé skupiny farmu, kde si mohly vyzkoušet podojit kozu, jiné byly na
průzkumu v obchodech s potravinami a další si zase vyzkoušely roli vegetariánských kuchařů.
Zkrátka se nikdo nenudil! V závěru týdne všechny skupiny odprezentovaly svou práci. Tento
projekt otevřel mnohým oči a teď už např. víme, že nemusíme mít maso na každodenním
jídelníčku.
Kristýna Bártlová, 8. třída

