
CESTA CHLEBA
Pracovní listy k výstavě Poslední den stvoření                    



Na cestu se s námi vydá i Marie Lukáčová, která vše pečlivě dokumentuje a pak nám vypráví tajemné 
příběhy o světě. Ukáže nám, jak na nás krajina působí a jak my působíme zas na ni. Seznámí nás se 
zemí, půdou a s tím, jak o ni pečovat. Když se o zem budeme dobře starat, tak krajina kolem nás ožije.  
Nejjednodušší je první krok, krok ven ze dveří do přírody. 

Vítejte na našem společném výletě výstavou Poslední den stvoření. 
Budeme spolu hledat nový vztah ke krajině, a to hlavně v našem 
okolí, severních Čechách. Řekneme si, jak se plánuje nová krajina nebo 
jak se chrání řeka a voda v ní.  

Když vyjdeme z domova, otevře se před námi krajina. ta však není 
všude stejná, stačí se kolem rozhlédnout jakou krajinu kolem vidíte? 
Chodíte rádi na výlety? Do lesa, do parku? A byli jste někdy  
v ovocném sadu? Pojďme si o tom povídat na společné cestě krajinou.  
A koho lepšího si s sebou vzít na výlet než chleba?

Označte barevnými pastelkami různé typy krajin, které vidíte na obrázku.  
Poznáte je všechny?  
Třeba vám pomůžou tahle slova: les, pole, mokřad, sad, rybník nebo remízek. 
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K zamyšlení: Dokázali byste dát dohromady, jak se máme správně chovat v  lese?

EKOSYSTÉM 



Co to je mono a poly, nebude to ta hra?  
Ne, mono je jenom jedna věc a jedna věc pořád,  
jako kdybyste měli jíst jen chleba s máslem, pořád.
ráno, odpoledne, večer, pořád. 

Poly je hodně, takže byste si mohli vybrat třeba bílej chleba nebo 
bagetu s máslem, housku se sýrem, ne dělám si srandu. mohli byste 
mít třeba i brambory, nebo těstoviny, nebo ovocný knedlíky... hmmm... 
No a půda to má stejně...

Najděte rozdíly mezi dvěma obrázky. Kde napočítáte více druhů rostlin a zvířat?  
Až všechno spočítáte, dokreslete do obrázku další zvířátka, která by se tam podle  
vás mohla vyskytovat.
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Tipy na výrobu: Semínková bomba, hmyzí domek, herbář s plevelem, pítko / krmítko pro ptáčky

MONO VS. POLY

MONOKULTURA

POLYKULTURA 



MEANDR
je zakroucená řeka.  
Tady voda teče pomalu, 
proto má čas se vsáknout 
do břehů.

REGULOVANÝ TOK
je rovná řeka. Tady voda 
teče rychle a proto nemá  
na vsakování dost času.

Na obrázku vidíte klikatící se řeku a řeku narovnanou.  
Vezměte si tužku a zahrajte si s ní na tekoucí vodu.  
Vyhněte se překážkám v cestě! 

3 MEANDR A REGULOVANÝ TOK

K zamyšlení: Všimli jste si, jak je občas voda špinavá od hlíny a kolik hlíny sebou nese?  
Co by tu hlínu mohlo udržet na místě?

REGULOVANÝ TOK 

MEANDR

Schválně, jak rychle dokážu  
projet rovnou a jak rychle klikatou 
řeku? Buďto sešup, nebo pohodička ze 
strany na stranu. Použijte stopky  

a porovnejte ČAS.



Ta hlína to nemá vůbec lehký. Moc vody – špatně.  
Moc sucha – taky špatně. To hlína tvrdne a nevsákne  
do sebe žádnou vodu.

Všimli jste si, že je posledních pár let v létě sucho? Skoro neprší 
a je málo vody. Půda je rozpraskaná, dochází k její EROZI. Lidé se 
v létě schovávají pod slunečníky, ale co půda, kdo ji zakryje? 

Přece rostliny, které půdu chrání před spalujícím žárem. A to 
platí i pro plevel, i když ho lidi nemají rádi. Pomůžete ochránit 
rozpraskanou půdu před nemilosrdným sluníčkem?

Vystříhejte obrázky rostlin z přílohy podle vytyčených obrysů a dolepte je do záhonu. 
Zakryjte všechny praskliny. Můžete použít obrázky od nás, vyrobit si své vlastní 
nebo použít skutečnou trávu a plevel.

4 EROZE



Každá rostlina má dole vyznačenou hranu, kterou zahnete dozadu. 
Na zahnutou hranu naneste lepidlo a nalepte ji na popraskanou půdu. 
Jde se na to!

4 EROZE – příloha



Mrkev, cuketa, kedluben, šťovík. Které části rostlin jíme?  
Podívejte se na obrázek s popisem jednotlivých částí a u dalších plodin  
vybarvěte pastelkou to, co byste z ní snědli.

5 JEDLÉ ROSTLINY

Možná vás překvapí, že i některé plevely 
jsou jedlé a hlavně - chutné! Například 
ptačinec, kopřiva, KOKOŠKA pastuší 
tobolka nebo šťovík. Až budete příště  
na výletě, můžete si někde na louce nebo  
v lese pěkně pochutnat. Možná ani 
nebudete potřebovat svačinu z domova!

Tip na recept: Udělejte si k večeři salát z celé kedlubny a ředkviček.  
Nakrájejte zeleninu včetně natě, smíchejte ji a dochuťte zálivkou z vody, octa, špetky pepře a soli.

KEDLUBEN KOKOŠKA ŠŤOVÍK

CUKETA

MRKEV

plod

květ

stonek

šlahoun

list



Dokážete správně seřadit fáze výroby chleba? Přiřaďte k obrázkům čísla od 1 do 6.

6 CESTA CHLEBA

Vidíte, takový chleba se dá vyrobit z toho, co roste u vás na 
zahrádce. Jeho cesta z půdy na váš stůl není tak dlouhá jako ta moje. 
Podívejte se, Kudy se musím trmácet já, než se dostanu ze stromu až 
do vaší školní aktovky. 

Rád bych vám teď řekl něco o svém původu. o tom, odkud jsem a jak se 
peču. Když se ohlédneme zpět na naši zahradu do pracovního listu o erozi, 
najdeme tam rostliny, ze kterých bych se dal vyrobit i dnes.  
 
už Praotec chleba obsahoval mouku z obilí, vodu, sůl a kmín. naše mámy ale 
milují chleba, ve kterém je navíc ještě kvásek. kvašený chleba vymysleli 
jednoho dne staří Egypťané, když omylem zapomněli na sluníčku těsto.  
To díky teplu a působení bakterií, vykynulo a oni ho pak upekli. Tak vznikl 
první kváskový chléb, který vydrží mnohem déle čerstvý, dobře chutná  
a skvěle voní! Oproti bílé housce, kde chybí kvásek, polykáte do bříška navíc 
ještě zdravou vlákninu.



Někdo nám roztrhal pranostiky na dva kusy.  
Dokážeš spojit obě části věty tak, aby dohromady dávaly smysl?

7 PRANOSTIKY

Teď si asi říkáte, jak na to ti lidi vůbec přišli, že se mají starat  
o zem, půdu a hlínu? Předávali si přece zkušenosti, vyprávěli různá 
moudra a rčení NEBO taky pranostiky. Schválně se zkuste zeptat 
svých rodičů, strýců, tet, babiček a dědů, jaké říkanky nebo 
pranostiky si pamatují ze svého dětství?

K zamyšlení: Možná jste si všimli, že některé pranostiky už třeba neplatí, čím by to tak mohlo být? 
Nebylo by potřeba vymyslet nové pranostiky? 

Spojte pranostiky se správným významem.

Co asi znamená pranostika na stužce a k jakému datu se váže? Dopiš vedle obrázku.

 

V LEDNU ZA PEC SI SEDNU:
SVATÁ ANNA, CHLADNA Z RÁNA:
ZÁŘÍ – NA LÉTO JDE STÁŘÍ:
SLUNCE PEČE, DÉŠŤ POTEČE:

JE VEDRO, BUDE PRŠET.
NEBYLA PRÁCE A TAK SE ODPOČÍVALO.
LÉTO DOZNÍVÁ A PŘICHÁZÍ PODZIM.
NOCI SE ZAČÍNAJÍ OCHLAZOVAT.

STUDENÝ MÁJ,
ÚNOR BÍLÝ,
NA SVATÉHO ONDŘEJE,
KDO SE V LÉTĚ NEZAPOTÍ,

GULÁŠEK NÁS OHŘEJE.
V ZIMĚ SE NENASYTÍ.
POLE SÍLÍ.
V STODOLE RÁJ.
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