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BIOPOTRAVINÁM  PATŘÍ  BUDOUCNOST

Drahomíra HOLUBOVÁ

Souhrn: Náš zdravý život také záleží na kvalitě potravin, které jíme. Příspěvek 
pohlédne do problematiky projektového vyučování, nastíní úkol  ekologických projektů 
a pro ilustraci naznačí námět matematických environmentálních projektů, ve kterých 
učitelé s žáky mohou na ukázkách určených k realizaci během školního roku (na vycház-
kách, výletech, ve škole v přírodě aj.) ověřovat i demonstrovat ekologické poznatky 
v praxi.

Klíčová slova: biopotraviny, ekologické zemědělství, zdravý životní styl,  projek-
ty s ekologickou tematikou 

1. Úvod
Už jste někdy zkusili biopotravinu? Že ne? Nevíte, kde ji koupit? V mnoha pro-

dejnách už oddělení s bioprodukty jsou. Někde už existují dokonce i samostatné obcho-
dy. Biopotravinám patří budoucnost. 

Jenže mnozí ani nevědí, co to biopotravina ve své podstatě je. Představují si např. 
sójové boby, tofu sýry, ale i nejrůznější műsli. Někdy si to dokonce spojují s rčením, 
že co je zdravé – a v tomto případě biopotraviny zdravé skutečně jsou – není příliš 
chutné.

Předpona bio- má však svůj vlastní význam. Pod označením bioprodukty se totiž 
skrývají suroviny tzv. kontrolovaného ekologického zemědělství. Jde o způsob hos-
podaření s velmi šetrným vztahem k půdě, rostlinám a zvířatům. Samozřejmostí je, že 
pěstování rostlin je bez chemických postřiků, umělých hnojiv, takže nedochází k poško-
zení životního prostředí. Zvířata se pasou na loukách, které nejsou hnojeny umělými 
přípravky. Krmí se přirozenými krmivy bez stimulátorů růstu či hormonálních příprav-
ků. Při zpracování masa nejsou pak používána žádná umělá barviva, aromatické nebo 
konzervační látky, ochucovadla nebo další cizorodé přídavné látky.

Každá biopotravina musí být označena identifikačním kódem kontrolního orgá-
nu, ať je to zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny nebo maso, syrové mléko, 
vejce nebo výrobky ze živých zvířat. Dokonce na biopotraviny myslí i zákon o ekolo-
gickém zemědělství a Nařízení rady Evropského hospodářského společenství. České 
biopotraviny poznáme podle kódu CZ–KEZ. Je u nich zároveň zelená zebra jako sym-
bol biopotravin.
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Biopotraviny, ať už mléčné výrobky, pečivo nebo maso, jsou dražší než běžné 
výrobky. Odrážejí totiž náklady na výrobu vysoce kvalitních potravin a výrobci tyto 
vyšší náklady zohledňují i v ceně. Jsme-li tedy ochotni za zdravou biopotravinu si při-
platit, pak musíme počítat s tím, že dáme o pár korun, možná desetikorun víc, než za 
stejný produkt, který není biopotravinou.

Ti, kdo okusili biopotravinu, většinou se k ní vracejí, a někteří dokonce na ni pře-
šli natrvalo. Tvrdí, že maso z ekologických chovů chutná lépe než běžné maso. Biopro-
dukty většinou obsahují méně vody, více sušiny, nutričních látek a vitamínů než obdob-
né konvenční výrobky. Právě kvalita krmiva, volný pohyb zvířat na pastvě, bezstresová  
porážka pozitivně ovlivňují chuť. Bioprodukty budou na český trh pronikat stále víc 
v souvislosti s tím, že většina lidí si přeje přejít na zdravý životní styl a omezit chemiká-
lie, které do sebe dostáváme prostřednictvím jídla, na co možná nejmenší míru.

Pokud ruku v ruce s tím půjde i rozvoj zdravého životního prostředí, pak to může 
vést k dalšímu, poměrně výraznému prodloužení délky života.

2. Projekty s ekologickou tematikou
Nově formulované úkoly vzdělávání pro 21. století kladou důraz na rozvíjení 

všech stránek osobnosti tak, aby žáci lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti 
a dovednosti důležité pro život v rychle se měnícím světě. Umožňují zavádět do vyučo-
vání matematiky různé nové formy, především projektovou výuku.

Důležitým požadavkem environmentální výchovy v matematice je propojení 
rozptýlených poznatků a utváření integrovaného pohledu na danou problematiku. Mate-
matika by měla poskytovat žákům jednoduché a názorné prostředky k popisu kvantita-
tivních stránek světa, jak ho poznávají v běžném životě i v ostatních vyučovacích před-
mětech. Učí samostatně pozorovat a popisovat okolní prostředí, vztahy lidí k prostředí, 
získávat a třídit informace týkající se ekologické problematiky, získané poznatky kritic-
ky zvažovat v jejich souvislostech, domýšlet možné důsledky různých lidských aktivit 
(pozitivních i negativních), nápaditostí a tvořivostí podněcuje zájem o způsoby řešení 
ekologických problémů. Matematika tak vede žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na 
ochraně životního prostředí.

Pro ilustraci je uveden příklad matematického projektu s ekologickou tematikou.

3. Projekt: Zdravá zahrádka
Úkol: opakování učiva matematiky 2–3. ročníku ZŠ
Časová dotace: 1–2 vyučovací hodiny
Věková skupina: 3. třída
Motivace: „Děti, víte, že i na zahrádce budeme potřebovat umět počítat?“

Motivační výklad, formulace zadání úkolu:
U nás na EKO zahrádce, kde pěstujeme rostliny bez chemických hnojiv a bio-

logický odpad zpracováváme kompostováním, máme stonožku, říkáme jí Božka. Má 
velice ráda matematiku a pořád si na zahrádce počítá a také si pro nás připravuje různé 
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zajímavé úkoly. Pár takových zajímavých a záludných úkolů si připravila i pro vás. 
Zvládnete je vypočítat?

1.  Stonožka Božka nám připravila tabulku, ve které jsou početní úkony. Do 
tabulky vepíšeme výsledek a tento výsledek si najdeme na obrázku se sto-
nožkou a přiřadíme ke každému výsledku jedno písmeno. Kdo správně počí-
tal, vyjde mu pěkná tajenka!

   9 +   7  = 16 R  11 –   6 =
 81 – 80  =  52 – 50 =
 20 –   7  =    8 +   3 =
   8 +   5  =  13 –   8 =
 25 –   2  =  20 –   6 =
 95 – 80  =  67 – 50 =
   9 +   9  =  90 – 80 =
 42 – 40  =  11 –   9 =
 30 –   2  =  98 – 70 =
 36 – 30  =  11 –   5 =

 [RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE]

2.  Stonožka Božka si vymyslela zajímavé slovní úlohy. Umíš je vypočítat?
Tatínek má ve skleníku 90 sazenic kedlubnů. Soused jich má devětkrát méně. 

Kolik sazenic kedlubnů má soused? Tatínek sazenice vydatně zalévá. Do konvičky se 
vejdou 4 litry vody a sazenice zalil 6 konvemi. Kolik litrů vody tatínek na zalití sazenic 
potřeboval?

3.  Na obrázku je nakreslena naše zahrádka ze samých geometrických útvarů. 
Stonožka Božka se ptá: „Rozpoznáš tyto geometrické útvary?“
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Vybarvi: ... zeleně
 ... žlutě
 ... modře
 ... hnědě

Na zahrádce má babička tůňku, která je dokola obrostlá rákosím. Božka tam 
schovala příklady. Vypočítej příklady, které do rákosí ukryla stonožka.
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4. Opět záludné slovní úlohy od stonožky Božky. Poradíš si s nimi?
Babička sbírá bylinky a suší je na čaj. 1. den nasbírala 4 ošatky, 2. den nasbíra-

la 6x více než 1. den a 3. den nasbírala 2x méně než druhý den. Kolik ošatek bylinek 
nasbírala babička za 3 dny?

Maminka pěstuje okrasné květiny. Doma má maminka 17 prázdných květináčů 
a v zahradnictví si ještě 15 květináčů koupila. Kolik prázdných květináčů má maminka 
doma nyní?

5.  Babička zasadila na zahrádce krásné květiny a stonožka Božka si na jejich 
lístcích procvičuje násobky. Zkus to také!

Minulý víkend stonožka Božka pozorovala včelku, jak opyluje květy. Mezi květy 
nám vyznačila cestu, kudy včelička letěla. Dokážeš vypočítat celou trasu, kterou musela 
včelka uletět, aby všechny květy opylovala? Výsledek zapiš do zvonku.

6. Slovní úloha od Božky:
Dědeček má rád ovoce, a proto zasadil 9 jabloní, 2x více švestek než jabloní a 3x 

méně broskvoní než švestek. Kolik ovocných stromů dědeček zasadil?

7. Babička si ohraničila záhonek provázkem, abychom jí nepošlapali sazeničky. 
Záhonek má tvar obdélníku. Stonožka Božka se ptá: „Zvládneš podle plánku změřit, jak 
dlouhý provaz babička potřebovala k ohraničení záhonku?“
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1 cm = 1 m

8. Slovní úloha od Božky:
Na zahrádce babičce vyrostla divizna. 1. den divizna měřila 4 cm, 2. den měřila 

o 6 cm více jak 1. den a 3. den měřila 6x více než 1. den. Kolik cm měřila divizna 2. a 
3. den?

9. Na záhon si babička zasázela saláty. Stonožka Božka se ptá: „Umíš dokreslit 
druhou polovinu záhonu podle osové souměrnosti s osou o?“

4. Závěr
Cílem projektové metody je řešit úkol, který je konkrétní, má smysl, je reálný, 

vychází ze života a po zpracování se do něj zase vrací. Práce na projektu dává žákům 
možnost uplatnit se podle svých možností, spolupracovat s ostatními a být jim prospěš-
ný, zažít pocit úspěchu ale i významu vzdělávání. Děti se učí nikoliv jen pro budoucí 
život, ale učí se žít právě teď, v tomto okamžiku. Učí se poznávat sebe i jiné, znát svou 
cenu a uplatnit se.

Pomocí projektové výuky je možné překonávat strnulost zažitých forem a metod 
vyučování, odtrženost od životní skutečnosti, nezáživnost odborných výkladů a pamět-
ného učení bez souvislostí a z toho plynoucí nízký zájem dětí o učení.

Projektové vyučování je náročná forma výuky, která vyžaduje hodně času na 
přípravu i mnoho odborných znalostí a organizačních schopností v práci učitele.
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BIO-FOOD IS OUR FUTURE
Abstract: A healthy life of us also depends on the quality of food we are eating. 

This  contribution looks into the problems of project teaching, outlines the task of eco-
logical projects and as an illustration points out a theme of mathematical environmental 
projects, in which teachers and pupils can verify and demonstrate ecological knowledge 
in real life – in examples set for realisation during the school year (on excursions, trips, 
in schools in nature, etc.).

Key words: bio-food, ecological agriculture, healthy life style, projects on eco-
logical themes


