Akční skupina pro zdravé stravování
Instrukce

Jak začlenit žáky a studenty do akční
skupiny pro zdravé stravování
Zapojení žáků a studentů v rámci akční skupiny hraje důležitou roli, pokud chceme,
aby prováděné změny byly dlouhodobého charakteru. Pokud nejsou žáci a studenti
do akční skupiny zapojeni, mohou se prováděné změny setkat s odporem nebo
způsobit narušení chodu školy. Občas může být obtížné žáky a studenty motivovat
k práci v rámci akční skupiny či udržet jejich pozornost při setkáních. Tento dokument
vám poskytne užitečné rady a nápady, jak zajistit řádné a efektivní vedení setkání
akční skupiny.

Nápady, jak motivovat žáky a studenty
Poskytněte jim dostatek vody a setkání akční skupiny pořádejte v chladné, vzdušné
a prostorné místnosti.
Na setkáních akční skupiny promíchejte zasedací pořádek.
✓ Choďtepomístnostia každémučlenuakčnískupinypřiděltejedenz názvůpárupotravin,kterésivymyslíte;např.pokud
akčnískupinaobsahuje12členů,6z nichbudou„mrkve“a 6„celer“.Následnějepožádejte,abysisedlivedlesvého
páru.
✓ Požádejteskupinu,abyserozsadilav abecednímpořadívesměruhodinovýchručičeknebopodledatanarození.
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Setkání zahajujte zahřívacími aktivitami.
✓ Požádejtečlenyakčnískupiny,abykaždýpostupněřekl,jakéjejehočijejíoblíbenéjídlonebocodomapěstujíčiby
chtělipěstovat.
✓ Požádejtečlenyakčnískupiny,abyjmenovalidruhovocečizeleniny,kterézačínajístejnýmipísmenem.
✓ Požádejtečlenyakčnískupiny,abysisedlidokroužku.Začnětevětou:„Jímovocekaždýden“a následněvyzvěte
všechny,kdojíovocekaždýden,abysepostavilia vyměnilisimístos dalšímistojícímičlenyskupiny.Pokudsepostaví
pouzejedenčlen,můžesizasesednout.Dálemůžetepoužítnapříkladnásledující:
• „Domavytvářímkompost.“
• „Domapěstujiovocea zeleninu.“
• „Dnesránojsemsnídal.“

Po zahřívacích aktivitách se věnujte zpětné vazbě.
✓ Požádejtečlenyakčnískupiny,kteřímajínastarostiurčitouoblast,abyostatníinformovalio pokrokučio právěprobíhajícíchčinnostech.
✓ Uspořádejteprožákya studentyotevřenéfórum,kdevámmohouposkytnoutzpětnouvazbučisdělitpodněty,kterými
bystesemělizabývat.

Prodiskutujte jedno konkrétní téma v rámci programu Skutečně zdravá škola.
✓ Rozdejtečlenůmakčnískupinynějakédrobnépředměty,napříkladtužkynebopárátka.Začnětediskutovatnanějaké
téma,napříkladjakzlepšitškolnístravování.Každý,kdobudechtítdodiskusepřispět,musízaplatitjednímpárátkem.
Jakmileněkomudojdouvšechnapárátka,nemůžesedodiskusezapojit,ledažebymuněkdověnovalněkterézesvých
párátek.O párátkatakémůžetepřijít,pokudněkohopřerušíte,budeteseněkomuposmívatnebomuskákatdořeči
nebopokudbudetemluvitpřílišdlouho.

Každému žákovi či studentovi zadejte do příštího setkání úkol
Například:
✓ Zjistětedefinicibiopotravin,fairtradea sezónníchpotravin.
✓ Přinestenějakoupotravinu,kterouvašerodinadomavypěstovala.
✓ Navrhnětelogonebonázevproškolnízahradu.
✓ Vyfoťteveškolníjídelněto,cobystechtělizměnit.
✓ Promluvtesis rodičinaurčitétéma.

Spárujte žáky a studenty s dospělými
✓ Každémužákovičistudentovipřiřaďtejednohodospěléhočlenaakčnískupiny.Dospělýčlenbudesvémumladšímu
kolegovipomáhatplnitzadanéúkoly.

Svěřte jim v rámci programu Skutečně zdravá škola určitou oblast.
✓ Oblasti,kterémohoužácia studentizastávat,jsounapříklad„školníjídelna“nebo„školnízahrada“.
✓ Vytvořteproněnástěnkua představtejeoficiálněceléškole.Titožácia studentipakbudouv rámcisvěřenéoblasti
představovatnázorsvýchspolužáků.

Menší děti pozvěte pouze na část setkání akční skupiny.
✓ Některásetkáníakčnískupinymohouvyžadovatpodrobnoudiskusi,kterámůžebýtproněkterémladšížákypřílišsložitá.
Tytožákypozvětepouzenačástsetkání,avšaksoučasnězajistěte,žebudounapříštísetkánířádněpřipraveni.

Pozvěte na setkání hosta.
✓ Zkustepozvatmístníhofarmářečipekaře,abykrátcepohovořilo svéprofesičiudělalpraktickouukázku.Titohosté
velicečastopřinesouukázkysvéprácečijinénázornépředměty.

Projděte se po místních obchodech.
✓ Požádejtežáky,abynapsalikrátkouzprávuo svémprůzkumumístníchobchodů.
✓ Setkánítakémůžetemístoveškoleuspořádatpřímov terénu.

www.skutecnezdravaskola.cz

Zřiďte místo, kam budou moci ostatní vkládat své podněty.
✓ Zřiďtekrabici,dokterémohoužácia studentinapapířevkládatsvénápady.O krabicisemohoustaratčlenovéakční
skupinyz řadžákůa studentů,kteříbudouzískanénápadytlumočitzbytkuakčnískupiny.

Zapojte žáky a studenty do propagace plánu zdravého školního stravování
a prováděných změn.
✓ Požádejtežákya studenty,abyzřídiliinformačníbulletinčiwebovéstránky,kdebudouostatnímocisledovataktuální
činnostakčnískupiny.
✓ Zajistěte,žesečlenovéakčnískupinyz řadžákůa studentůbudouúčastnitodpoledníchškolníchakcís rodičičiškolních
ochutnávek.

Nechte žáky a studenty pořizovat zápisy ze setkání akční skupiny. Starší žáci pak
mohou zvládat i složitější administrativní úkony.
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