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Motivace pro Food festival
» Družina se naučí uvařit jed-

no typické české jídlo.
» Bude rozvíjet schopnost

spolupráce s ostatními.
» Zlepší svoji dovednost praco-

vat s informačními zdroji.
» Bude rozvíjet vlastní odpo-

vědnost a spolehlivost.

Co pro to udělat
Vedoucí přinese na schůzku seznam 

států, které se velké akce účastní. Roz-
dělíme děti do dvojic. Každá dvojice si 
vybere jeden stát a má za úkol do příští 
schůzky zjistit, jaká jsou pro daný stát 
typická jídla. Mají zjistit recepty na tato 
jídla, přinést si jeho fotky a obrázek vlaj-
ky dané země.

Pokud jsme podobnou aktivitu ješ-
tě nedělali, je možné zařadit program 
o zdrojích informací a jejich relevanci
1) děti brainstormují, kde lze hledat
informace, a  vedoucí zapisuje jejich
nápady na kartičky, 2) vedoucí dopl-
ní zdroje, na něž děti nepřišly, 3) děti
mají pomocí metody bod zlomu seřadit
zdroje od nejspolehlivějšího po nejméně
spolehlivý, přičemž čarou oddělí ty, které 
už považují za naprosto nespolehlivé, 4)
děti sestaví žebříček a vedoucí se ptá,
na čem se shodli, o čem nejvíce diskuto-
vali atd. Pokud podobné úkoly neděláte
často, je dobré dětem mezi schůzkami
úkol připomenout pomocí mailu nebo
sms, aby na něj nezapomněly, a  také
si nachystat několik receptů z různých
zemí pro ty, které zapomenou nebo
na  schůzce nebyly. Na další schůzce
dvojice sestavují plakáty, na nichž před-
staví typické kuchyně jednotlivých zemí. 

Food festival jako 
oddílový projekt
Velká akce také může být dobrá motivace pro větší oddílový nebo 
družinový projekt. Využít ho ale můžete i tehdy, kdy se zrovna na 
žádnou takovou událost  nechystáte.

Úkolem je udělat prezentaci co nejzají-
mavěji, aby zaujala ostatní. Po prezentaci 
zkuste pomocí brainstormingu vymyslet 
typická česká jídla. Společně pak vyberte 
jedno, které si myslíte, že by bylo možné 
uvařit zahraničním účastníkům. Zkuste 
dát společně dohromady seznam surovin 
a potřeb, které jsou k jeho uvaření nutné. 
Dvojice mají za úkol na příští výpravu 
nebo schůzku tyto ingredience nakoupit 
a vyhledat nebo se doptat, jak přesně se 
jídlo vaří.

Na výpravě či schůzce nechte děti 
jídlo ve  dvojicích uvařit. Společně 
zreflektujte, co se povedlo, co je třeba 
zlepšit či udělat jinak. Můžeme se ptát 
nejen na vaření samé, ale i na vzájemnou 
spolupráci či třeba spolehlivost. Záro-
veň společně rozvrhněte, kolik je potřeba 
nakoupit ingrediencí, když budete chtít 
uvařit pro větší množství lidí. Nechte 
děti, ať samy nakoupí potřebné věci 
na jídlo na prezentaci na velkou akci.

Na  velké akci se zúčastněte food 
festivalu, pokud se na ní koná, nebo po-
zvěte na oběd či večeři nějaký cizí oddíl. 
Děti by měly jídlo pod dohledem ve-
doucího samy uvařit z ingrediencí, které 
si nakoupily.  Zkuste také zjistit, zda jste 
v rámci úvodní aktivity skutečně našli 
typická národní jídla účastnických států, 
a případně nechte děti jejich prezentace 
doplnit.



Je důležité, aby děti dělaly co nejvíce věcí 
samy. Možná vše nebude tak skvělé, ale hodně 
se tím naučí. Úkolem vedoucího je projekt vést, 
být dětem podporou, reflektovat proces, ale ne 
dělat věci za ně.


