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 Jest jasný den prosincový, potok 

na lukách je zamrzlý u břehů 

a prostředkem proudí, Sázava 

taktéž. Země jest zmrzla a přikryta 

popraškem sněhu, den jest bílý 

jako svatý Mikuláš, vrátný Vánoc. 

Vrabci na dvoře skáčí až u síně, na 

zahradě pod okny v jasmínech 

a v brslenu sýkorky jsou celé dni, 

někdy taky k nim přiletí spanilí 

rudí hejlové; a hlouběji u zdi ve 

smrcích veverky olupují šišky, není 

jich viděti, ale slupky tajemně se 

snášejí s ševelením. A mnoho 

ještě podobných krásných věcí se 

děje, ale slova jsou příliš střízliva 

a malba nebo kresba jsou příliš 

logicky, aby se to povědělo. Sním 

tedy o tom, kdyby v některém 

klášteře při moři nebo v lesích žila 

pokorná sestra Poezie: ta by ušila 

širý, bělostný háv z atlasu 

svatému Mikuláši, a na tom 

hedvábím prudkých a hlubokých 

i křehkých barev celý rok by 

vyšívala všecky ty ptáčky a stromy, koroptve oklovávající vrcholky trav čnějících ze sněhu, bažanty na 

poli za pasekou a vody a led a rákosí a ryby a vše, nač by zimního se rozpomínala ze svého rodného 

kraje i o čem slýchala vyprávěti. – Také by mu potom vyšila mitru, nad čelem by bylo Narození Páně, 

nad týlem strom Poznání s Hadem a Evou. Takto oděn svatý Mikuláš by stál v branách Vánoc 

a vpouštěl by v jich Pokoj lidi dobré vůle – ty, kteří by opravdově řekli: jsem hříšník, a sklonivše se 

políbili křížek na jeho štole.              Bohuslav Reynek - Advent 

 

 

Číslo 3. Ročník 2021/2022. 

Datum vydání  1. 12. 2021. 

Jan 1, 14 

 

Advent  

Má Paní, podivně byla jsi na pouti  

s Josefem; nikde vás nechtěli přijmouti,  

a tys již, tak těžká, nemohla dále…  

Skryla vás posléze tmavá stáj v skále… 

Porodilas do slámy a sena Pastýře Krále.  

Porodila jsi ho v dobré, skryté skále… 
 

úryvky z básně Bohuslava Reyneka Cesta do Betléma 
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Pasování prvňáčků 
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Přírodovědný klub 2 

 
V říjnu letošního roku jsme po roční 

„covidové“ přestávce opět spustili 

přírodovědný klub. Tento kroužek navštěvuje 

letos 14 dětí, většinou z druhé třídy, a několik 

mladších i starších. Na klubu hrajeme hry, 

vyrábíme a povídáme si o zajímavostech 

z  přírody a o tom, co se kolem nás právě děje.  
 

 
 

Zjistili jsme tak například, že ježek východní se 

pozná podle rozcuchaných bodlin, kdežto 

ježek západní má bodlinky pěkně učesané. 

Mnoho dětí také ježka v přírodě už vidělo 

a  vyprávěly nám o tom.  
 

 
 

Dozvěděli jsme se ale také, že mezi zimní 

spáče patří další zvířátka – mimo ježky např. 

syslové, jezevci, medvědi, křečci nebo 

netopýři. Zatímco medvěd nebo křeček se 

v zimě klidně vzbudí a nají, ježkovi nebo 

netopýrům může být rušení a vzbuzení 

i osudné.  
 

 
 

Z podzimního listí jsme nejen vyráběli obrázky, 

ale v pohádce jsme se dozvěděli, že i stromy se 

musí na zimu připravit, listnaté stromy také 

tím, že musí shodit své listí a schovat svou sílu 

na jaro. 

 

 
 



S t r á n k a  | 5 

 

Příběh 17. listopadu 
 

Všechno začalo 28. října 1939, kdy se oslavy 

výročí vzniku samostatného Československa 

proměnily v masové demonstrace proti 

nacistické okupaci.  

Demonstrace byly tvrdě potlačeny německými 

ozbrojenými složkami, a to i za použití střelných 

zbraní. Během střetů s okupačními 

bezpečnostními složkami byl zastřelen 

dvaadvacetiletý dělník Václav Sedláček a těžce 

zraněno bylo 15 dalších osob. Jedním ze 

zraněných byl i student medicíny Jan Opletal. 

Ten svým zraněním nakonec podlehl 11. 

listopadu.  

Opletalův pohřeb 15. listopadu, kterého se 

účastnily tisíce vysokoškolských studentů, se 

proměnil v další protinacistickou demonstraci. 

Německé úřady reagovaly uzavřením českých 

vysokých škol a zatčením asi 1200 studentů, 

kteří byli transportováni do koncentračního 

tábora Sachsenhausen. Devět vůdčích postav 

z řad studentů i pedagogů bylo ještě 

17. listopadu 1939 popraveno v ruzyňských 

kasárnách.  

Obnovenému Ústřednímu svazu česko-

slovenského studentstva se ve spolupráci 

s exilovou vládou podařilo během roku 1941 

úspěšně ukončit vyjednávání o připomenutí 

listopadových událostí roku 1939. V londýnské 

Caxton Hall bylo 16. listopadu 1941 podepsáno 

Prohlášení spojeneckých studentů 

k 17. listopadu, které vdechlo život 

Mezinárodnímu dni studentstva.  

Ani po druhé světové válce nebyl 17. listopad 

v Československu oficiálně připomínán. K jeho 

odkazu se vrátili až pražští vysokoškolští 

studenti, kteří se sešli na pražském Albertově 

k 50. výročí uzavření vysokých škol. Tato 

manifestace postupně přerostla v masovou 

protikomunistickou demonstraci, která 

odstartovala události sametové revoluce.  

 

 

Žáci paní učitelky Fischerové zpracovávali ve skupinách příběh 17. listopadu 
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Václav Sedláček (22. 4 1917 – 28. 10 1939)  

Narodil se v německém Recklinghausenu 

nedaleko Dortmundu a v Německu žil se svými 

rodiči až do roku 1933. Po nástupu Hitlera 

k moci museli Sedláčkovi Německo opustit 

a usadili se v Ústí nad Labem, Václav se ale po 

okupaci československého pohraničí na podzim 

1938 přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako 

pekařský učeň. Během potlačování 

demonstrace 28. října 1939 byl postřelen a na 

místě zemřel. Sedláčkova pohřbu se i přes zákaz 

účastnilo množství Pražanů a celý pohřeb byl 

bedlivě sledován gestapem.  
 

Jan Opletal (31. 12 1914 – 11. 11 1939)  

Narodil se ve Lhotě nad Moravou nedaleko 

Olomouce a po maturitě na gymnáziu v Litovli 

a absolvování základní vojenské služby 

nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity 

Karlovy. Jako studentovi z chudých poměrů, ale 

s vynikajícím prospěchem se mu podařilo 

přihlásit se na Hlávkovy koleje, které sloužily 

hlavně nemajetným studentům. Během 

osudného 28. října 1939 byl Opletal postřelen 

na stejném místě jako Václav Sedláček a i když 

byl hned dopraven do nemocnice a operován, 

jeho stav se postupně zhoršoval. Nakonec svým 

zraněním 11. listopadu 1939 podlehl, a stal se 

tak jedním ze symbolů nacistických represí 

v českých zemích.  
 

Popravení 17. listopadu  

Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, 

Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, 

František Skorkovský, Václav Šaffránek, Jan 

Weinert 

Foto: Karin Zaoralová, 6. C 
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Dravci v naší škole 19. října 
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Větrníkový den – 21. listopadu 
 

CF – Den slaných dětí 

21. listopad je den cystické fibrózy. Pro Kubíčka 

a ostatní děti s CF jsme vytvořili projekt. 

Cystická fibróza je závažné onemocnění plic dětí 

i dospělých. 21. listopad je dnem slaných dětí. 

Vyráběli jsme větrníky, protože je to symbol 

slaných dětí. Vyzkoušeli jsme si rozfoukat 

větrník, protože pro zdravé lidi je to hračka, ale 

pro lidi s CF je to nemožné. 

Fotili jsme se před školou s větrníky. Sešla se 

skoro celá škola. Paní učitelka nám připravila 

vodu a sůl, protože lidé s CF mají v sobě sůl. 

Když se zpotí, mají velice slanou kůži. 

Kubíček, vnuk od naší paní učitelky, má CF a my 

mu přejeme hodně štěstí. 

Lucie Sýkorová, 4. A 
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Nově zbudovaná knihovna v suterénu naší školy 
 

Nově zbudovaná knihovna v suterénu je 

zpřístupněna všem žákům naší školy. 

Knihy si zde mohou žáci zapůjčit pro sebe nebo 

pro své blízké. Také zde mohou trávit čas při 

čekání na další hodinu. 

Knihu si půjč, vrať anebo ji vyměň za nějakou 

jinou, neméně čtivou. 

Nezapomeň ale i na knihovnu ve 3. patře, ta je 

vám všem také k dispozici. 
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Videoprojekt – balada Jana Nerudy 
 

Žáci osmých a devátých tříd dostali za úkol zpracovat ve skupinách některou z Nerudových balad. 

Výstupem měl být videoklip. Podívejte se, jak si s tímto tématem poradila skupina z 9. A (Alexandr 

Nawrat, Adéla Trtíková, Simona Verebelyová, Magdalena Pattermanová, Filip Zaoral, Natálie Málková 

+ Natálka Trtíková z 5. A). Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ErskXR_AFvc&t=1s. 
 

 
 

Matka  

Jan Neruda 
 

Pod vodou měl ji sedm let  

a měla s ním dvě děti,  

pak řekl Vodník: „Můžeš teď  

zas domov uviděti.  
 

Déle se však tam nezdržuj  

než tři dni a tři noci,  

sic zde tvé děti zardousím  

a umrou bez pomoci.  
 

Déle se mně tam nezdržuj,  

to žádám ještě jednou,  

sic vlny ze dna děti tvé  

jak mrtvý leknín zvednou!“ — 
 

Plynula noc a plynul den,  

co zas je navrácena,  

co s ní se těší družka zas  

i matka skormoucená.  
 

V noci ji matka uspává  

přemnohou průpovědí  

a ve dne s družkou zpívají  

kde kterou píseň vědí.  
 

Plynula noc a plyne den 

a plyne noc již třetí:  

„Již musím od vás, volají  

mne moje drobné děti.  
 

Musím již od vás, ku kapli  

jdu zbavit vší se tíže,  

o matko, dejte ruku svou  

a požehnání kříže!“  
 

Rychle se matce vytrhla  

a dveřmi rychle kráčí:  

„Kam, družko drahá,  

v spěchu tak,  

že sotva dech ti stačí?“ 
 

Ona však kolem okénka  

dál dále rychle kráčí,  

a matka za ní z komůrky:  

„Nenech mne, dcero, v pláči!“ 

Sklesla před Panny obrazem:  

„Mou matku starou chraň!“ —  

a doma matka modlí se:  

„Ach dceři cestu braň!“  
 

Se zdi se Panna sklonila  

zázračném u zjevení:  

„Víc nepůjdeš již k muži zpět,  

sic přijdeš o spasení.  
 

Pro tebe více muže tam  

ni dětí více není,  

a půjdeš-li tam přece zpět  

ty dojdeš zatracení!“ 
 

Oko se slzou zalívá  

a srdce smutkem puká:  

„Ach Panno, k dětem půjdu zas  

přes všechna pekel muka!  
 

Rci mně, o Panno, kdyby v tom  

i věčná byla vina,  

zda byla bys kdy mohla ty  

snad opustiti syna?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ErskXR_AFvc&t=1s
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Legorobotika 
 

 

 

 
 

Testujeme roboty 
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Hádanky z emotikonů 
 

Uhodneš název pohádkové či filmové postavy nebo název filmu? 
 

Žáci paní učitelky Fischerové vymýšleli hádanky 

za pomoci známých a oblíbených symbolů – 

emotikonů. Přinášíme pár ukázek. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Správné řešení: 
 

Obrázek 1 

1. Harry Potter 

2. Mrazík 

3. Šípková Růženka 

4. Princezna s hvězdou na čele 

5. S čerty nejsou žerty 

6. Ať žijí duchové 

7. Spiderman 

8. Šíleně smutná princezna 
 

Obrázek 2 

1. Sám doma 

2. Titanik 

3. Harry Potter 

4. Rychle a zběsile 
 

Obrázek 3 

1. Harry Potter 

2. Cesta do pravěku 

3. Spiderman 

4. Doba ledová 
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Úprava básně - ukázka 
 

Žáci paní učitelky Klusoňové nahrazovali určená slova v básni a měnili kreativně její smysl. 

 

Dědova mísa 
Jan Neruda 

 

V kamnech praská, dědek každou chvíli 

svadlé ruce sobě zahřívá, 

kolo vrčí, syn si s prací pílí, 

nádobu si z dřeva vyrývá. 

 

Kolečko si divnou píseň šumí, 

vnoučeti se očka kmitají - 

„Hlele, co náš táta všecko umí, 

jak mu tříšťky z rukou lítají! 

 

Dřevo ukradl jsi v panském lese - 

komu děláš z něho koryto?“ 

„Dědovi; - již se mu ruka třese, 

nádobí už všechno rozbito.“ 

 

„Nauč mne to!“ – „Vida toho kluka, 

nač by tvá to ruka uměla?!“ 

„Až se tobě třásti bude ruka, 

koryto ti synek udělá!“ 

 

V kamnech praská, dědek shrben pláče, 

zvadlé ruce syn mu zulíbá, 

kolo mlčí, vnouče kolem skáče - 

„Táto, proč se kolo nehýbá?“ 

 

Bouře 
text upravila: Klára Kamlerová, 7. B 

 

V lese praská, vítr každou chvílí 

svadlé stromy sobě kácívá, 

Bouřka vrčí, hrom si s prací pílí, 

stromky si ze země vyrývá. 

 

Vítr si divnou píseň šumí, 

Bouřce se ruce kmitají - 

„Hlele, co ta bouře všecko umí, 

jak jí blesky od rukou lítají! 

 

Blesky ukradla jsi ohni - 

komu děláš z nich radosti?“ 

„Člověku; - již se mu obilí třese, 

na políčku už všechno rozbito.“ 

 

„Nauč mne to!“ – „Vida toho kluka, 

nač by to tvá ruka uměla?!“ 

„Až se tobě třásti bude ruka, 

radost ti synek udělá!“ 

 

V lese praská, děda shrben pláče, 

zvadlé ruce synek mu zulíbá, 

les mlčí, vnouče kolem skáče - 

„Dědo, proč se nic v lese nehýbá?“ 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Malá vánoční aukce obrázků 

 

Zapojte se, prosím, do naší online aukce, do které žáci darovali své obrázky. Celý výtěžek bude 

poukázán na dobročinné účely. Konkrétní projekt, kterému budou vybrané prostředky věnovány, 

zvolí žáci na zasedání žákovského parlamentu. Pořádá Unie rodičů Základní školy Šumperk, 

Vrchlického 22, 787 01 Šumperk. Odkaz na formulář održeli rodiče a učitelé emailem. Aukce končí 

12. prosince v 17:00 hodin. Poté budou kontaktováni ti, kteří u jednotlivých položek učinili nejvyšší 

nabídku.  
 

E. Banks, 4. B 

 

S. Perekstová, 8. A 

 

E. Suchanová, 9. B 

 

E. Suchanová, 9. B 

 
J. Milde, MŠ 

 

T. Milde, 4. A 

 

A. Vondráková, 9. A 

 

A. Vondráková, 9. A 

 
J. Doležal, 9. B 

 

A. Kubiš, 8. A 

 

A. Šteiner, 9. B 

 

K. Mičová, 7. B 

 

K. Kamlerová, 7. B 

 

N. M. Onofrei, 7. B 

 

D. Šalamounová, MŠ 

 

D. Šalamounová, MŠ 

 

V. Rico, 3. B 

 

N. Kadlecová, 8. A 

 

N. Kadlecová, 8. A 

 

S. Štěpánková, 8. B 
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 Děti nedojídají obědy 

Ve školních jídelnách se vyhodí až 48 tisíc tun jídla ročně 

Článek Martiny Riemlové a reakce žáků
 

 
 

Podle propočtů děti, žáci a studenti v českých 

školních jídelnách vyhodí až 48 tisíc tun jídla 

ročně, tedy zhruba 238 tun jídla každý den. 

Jídelen je v u nás přibližně 8 600. Celkem za 

vyhozené jídlo každý rok rodiče zaplatí až 2,5 

miliardy korun. Vyhozené jídlo navíc 

představuje nemalou finanční zátěž i pro školní 

jídelny, za svoz a odstranění odpadu totiž musí 

platit.  

„Odvoz nám zajišťuje firma. Nakládka 

a vykládka za jednotku (jeden kbelík) stojí 60 

korun, 18 korun platíme firmě za kilometr 

a 2,50 Kč si navíc účtuje za každé kilo zbytků,“ 

přibližuje Renáta Černá, vedoucí školní jídelny 

při ZŠ Dobřany v Plzeňském kraji. Čím je kbelík 

těžší, tím zaplatí školní jídelna více peněz. „Za 

rok platíme 80 tisíc Kč, které se vyhodí prakticky 

úplně zbytečně,“ říká Černá. 

Důvody se liší 

Důvody, proč děti jídla nedojídají, jsou 

různorodé a nedá se určit, který z nich 

převažuje. „Některé děti nejsou z domova 

zvyklé jíst teplé jídlo. Všechny domácnosti 

nemusí konzumovat polévku, druhý chod, 

případně salát. Zkrátka někde se stravují úplně 

jinak, než jak to chodí ve školních jídelnách,“ 

říká Tomáš Václavík, ředitel iniciativy Skutečně 

zdravá škola, který se snaží vzdělávat 

pracovníky škol, školních jídelen i žáky. 

 

Jako další z důvodů uvádí velké svačiny. „Pokud  

si dá dítě hodinu před obědem něco sladkého, 

například kolový nápoj či sušenky, tak pak 

jednoduše nemá hlad,“ doplňuje šéf iniciativy. 

Někdy podle něj může být příčinou vrácení jídla 

pouze nevhodný komentář okolí. „Pokud nějaké 

dítě pronese nevhodnou poznámku o jídle, 

znechutí jej všem ostatním. A zejména pokud 

jde o vůdčí typ dítěte, tak jej ostatní děti 

následují a zachovají se úplně stejně,“ 

vysvětluje Václavík. 

Další problém podle něj nastává, pokud žák 

nemá na jídlo dostatek času. „Často se to děje 

proto, jelikož třeba rodiče chtějí, aby jejich 

potomek rychle utíkal domů, protože má po 

obědě kroužky,“ říká ředitel iniciativy. 

Některým dětem podle něj vadí také okolní 

ruch. „Děti jsou z domu zvyklé jíst v klidné 

atmosféře, což v mnoha školních jídelnách 

rozhodně není pravidlem. V ruchu se 

nedokážou soustředit a raději pak jídlo 

odevzdají,“ doplňuje Václavík. 

Nutná aktivita školy i rodičů 

Zamezit plýtvání ve školních jídelnách není 

jednoduché. Velmi podstatnou roli mohou 

podle odborníků sehrát rodiče. „Určitě to je 

o výchově v rodině. Děti často nejsou vedeny 

k tomu, aby konzumovaly určité pokrmy, 

například luštěniny, které jsou přitom pro zdraví 

velmi prospěšné,“ říká specialistka v oboru 

potravinářství profesorka Jana Dostálová. 

Zároveň dodává, že děti by měly jídlo 

v jídelnách alespoň ochutnat. „Namísto toho, 

aby jej ochutnaly, tak jdou celé jídlo vrátit. Měli 

bychom je naučit, aby měly k jídlu odpovědnější 

přístup,“ myslí si Dostálová. 

O zlepšení se také může pokusit samotná škola 

či školní jídelna. Problém se zbytky začala 

aktivně řešit například jídelna při Základní škole 

v Dobřanech v Plzeňském kraji, kde se denně 
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stravuje necelých 600 dětí. Zbytky jídla 

dobrovolně začala vážit. Za rok 2017 vyhodila 

podle svých vlastních výpočtů 19 305 kilogramů 

jídla. 

„Začala jsem si všímat, že některé děti jídlo ani 

neokusí a vrátí jej. Nejvíce mi však vadilo, že 

dítě si šlo přidat, a když vidělo, že kamarádi už 

jdou, tak vše, co jsme mu přidali, šlo vrátit,“ říká 

Renáta Černá, vedoucí školní jídelny při ZŠ 

Dobřany. 

Situaci se rozhodla ve spolupráci s ředitelem 

řešit. Sama hovořila s dětmi a zjistila, co by si 

přály vylepšit. Rovněž přistoupila k určité 

edukaci žáků. „Bylo nutné dětem přiblížit, kolik 

je za uvařením oběda práce. Někdo musí vše 

vymyslet, nakoupit, uvařit, což si děti často 

neuvědomovaly,“ dodává Černá. 

Zbylé porce vážíme 

Aby dobřanská školní jídelna viděla úspěchy 

svých aktivit, váží zbytky i nadále. V roce 2018 

se počet zbytků snížil na 18 545 kilogramů. O 

rok později pak na 16 785 kilogramů. „Je 

patrné, že pokud se s dětmi cíleně pracuje, 

zbytky ubývají,“ říká Černá. Podle ní však 

zdaleka není vyhráno. „Je to opravdu běh na 

dlouhou trať,“ doplňuje vedoucí jídelny. 

Vedoucí školní jídelny, kuchařky ani 

pedagogové však takové aktivity v popisu své 

práce nemají. „Samozřejmě, že by nám to 

mohlo být úplně jedno. Rodič jídlo zaplatí, 

a pokud ho dítě vyhodí, tak ho prostě vyhodí,“ 

říká Černá. 

Některým vývařovnám navíc může chybět 

motivace vůbec něco zlepšovat. Václavík 

například upozorňuje na nízké platy kuchařek. 

„V jídelnách pracují ženy, jejichž plat je 15 tisíc 

hrubého. A někdy zkrátka nemají čas a chuť 

starat se o chování strávníků. Plní si svou úlohu 

v tom, že z určitých surovin mají připravit 

a vydat pokrm,“ uzavírá Václavík. 

 

Martina Riemlová 
 

Zdroj: https://1url.cz/UKZaa  

Upraveno a kráceno redakcí Pětky 

Reakce žáků 
 

  
 

Článek o plýtvání v jídelnách je zajímavý. Až do 

dneška jsem o něčem podobném nepřemýšlel. 

Vůbec jsem netušil, co se stane s jídlem, které 

se ve školní jídelně nesní a že to stojí tolik 

peněz. 

Důvody vracení a nedojídání jídla jsou i u nás 

v jídelně stejné. Po obědě třeba spěcháme na 

kroužek, odpolední vyučování, domů 

a nestíháme nebo si dáme svačinu před 

poslední hodinou a potom nemáme hlad. Když 

sedíme v partě u oběda tak hodně „kecáme“, až 

potom nezbyde čas jídlo sníst. U nás doma také 

moc polévku nejíme, jenom hlavní chod. Jídla 

doma mi moc chutnají, jak od mámy, tak od 

táty. Rodiče ale hlavně vaří jídla, která chutnají 

mně i sestře a proto je vždy sníme. Ve školní 

jídelně mi chutnají nejvíc sladká jídla např. 

palačinky s nutelou, krupicová kaše. Ale i ostatní 

jídla se snažím sníst nebo alespoň ochutnat. 

Myslím, že u nás ve školní jídelně není moc 

hluku. Domnívám se, že dětem jídlo nechutná, 

protože ví, že to není tak kvalitní jako doma, 

proto ho nedojí a odnesou. Kdyby se 

nakupovaly lepší potraviny a tím by se zlepšila 

kvalita jídla, dětem by víc chutnalo. 

Bylo by dobré více motivovat k lepší práci 

i kuchaře a kuchařky, například lepším 

finančním ohodnocením a možná by nebylo na 

škodu, kdyby si děti pod dohledem pracovníků 

jídelny zkusily uvařit oběd samy. 

Tomáš Šillar, 6. A 
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Já si myslím, že nedojídání jídla je velice špatné. 

Co by zato daly děti v Africe a v Rejcharticích. 

Podle mě děti nedojídají jídlo, protože jsou 

nevděčné. 

Matěj Šteiner, 8. A 
 

 
 

Lidstvo každý rok vyprodukuje více než dvě 

miliardy tun komunálního odpadu. Takové 

množství odpadu by zaplnilo 800 tisíc 

olympijských bazénů. Vyplývá to z nové studie, 

podle níž jsou v produkci recyklaci odpadu 

nejhorší Američané. V USA se produkuje stále 

více odpadů než jinde (zhruba o 50 %). Oproti 

tomu například v Hongkongu i staří lidé velmi 

pečlivě separují odpad. Ve společnosti, kde byl 

v minulosti nedostatek zdrojů, lidé méně 

plýtvají. 

Jídlo v naší jídelně mi chutná jen občas. Není to 

jenom moje vina, že jídlo nedojídám, ale také 

jídelny. Jídla bývají většinou planá a bez chuti. 

Myslím si, že by jídelna na jídlo měla dostávat 

více peněz, aby mohla vařit chutnější pokrmy. 

Potom bychom jídla jedli, a do koše by se toho 

vyhazovalo o mnoho méně. Vyčítat nám, že 

vracíme jídlo, které není chutné, je 

nespravedlivé. Kdyby jídlo bylo úhlednější 

a lépe naservírované s malinkou ozdobou, tak 

by to hned vzbuzovalo větší chuť k jídlu. 

Prostředí v jídelně samotné se mi líbí a cítím se 

tam dobře. Kdyby jen jídlo vypadalo jako 

v restauraci, tak bych ho jedl hned. 

Dominik Pavelka, 9. B 

 

Zase ty, Martino? Celkové problémy dnešní 

mládeže ti nestačily? Dobře, no... 

Často si i v naší školní jídelně všímám tohoto 

problému a souhlasím s tebou. Abych ale řekl 

pravdu, doteď jsem si neuvědomoval, jak 

obrovská je to zátěž. 48 tisíc tun? 2,5 miliardy? 

Považuji za pochopitelné, že žáci jídla nedojídají 

z různých důvodů, i já občas nedojím oběd celý, 

ale vždy je to pouze z toho důvodu, že mi toho 

jednoduše nabrali moc a ještě k tomu mi na 

jídle něco vážně nechutnalo. Ovšem to, že 

někdo oběd ani neochutná a jde ho hned vrátit, 

je vážně mizerné.  

Jestli chceš ode mě řešení, nemyslím si, že by 

bylo úplně jednoduché. Jak sama píšeš, 

„důvodů“ k nedojídání mají děti plno. 

Souhlasím i s tím, že často za to může výchova. 

Ale přesně z toho důvodu, že příčin je plno, 

neexistuje jednoduché řešení a musely by se 

důvody řešit jednotlivě. Dá se například 

jednoduše zamezit zbytečně velkým porcím tím, 

že si žáci budou porce nabírat sami, ale asi tušíš, 

jaké další problémy by to vytvářelo. Žáci by 

vyráběli ještě větší zmatky.  

Nejlepším nápadem je jistě implementace nové 

formy výuky, kde by se žáci naučili vážit si jídla, 

jelikož to je ten největší problém. Rozhodně si 

nemyslím, že by mnoho žáků nebylo zvyklých na 

teplá jídla, právě naopak. Jsou rozmazlení, 

a proto si jídla neváží. Takže nakonec ano, jedno 

řešení tu je.  

Myslíš ale, že takovou výuku je vážně někdo 

ochoten zavést? 

Alexandr Nawrat, 9. A 
 

 
 

Za úkol jsme dostali napsat komentář ke článku 

„Děti nedojídají obědy“. Nad tímto tématem 

jsem nikdy nepřemýšlel, ale faktem je, že sám 

ve školní jídelně vidím, jak mnozí žáci jídlo 

nedojídají a mnohdy i celé odnášejí. Lhal bych, 

kdybych tvrdil, že jsem to sám nikdy neudělal. 
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Co se týká důvodů plýtvání jídlem ve školních 

jídelnách, s autorkou článku víceméně 

souhlasím. Myslím, že nejčastějším důvodem 

vracení jídla je to, že žákům prostě nechutná. 

Proč jim nechutná? Asi jsou z domova zvyklí na 

jiná jídla a výraznější chutě. Všiml jsem si, že se 

často vrací zeleninová jídla, ale i maso. Asi 

nesouhlasím s tím, že žáci vracejí jídlo proto, že 

je v jídelně hluk. Nikoho takového neznám. To, 

že spěchají za kamarády nebo na kroužek, je asi 

možný důvod nedojedení obědu. 

Myslím, že si neuvědomujeme, jak dobře se 

máme, a to z mnoha pohledů. 

Jako první bych uvedl zkušenost mých rodičů, 

když sami chodili do školy. Učitelky a družinářky 

děti běžně do jídla nutily, děti nesměly opustit 

místo u stolu, dokud všechno nesnědly, a to 

i tučné maso se šlachami. Zvlášť neoblíbený byl 

prý pajšl - zvířecí vnitřnosti. Některé děti 

z tohoto nucení i zvracely. Jsem rád, že dnes už 

to nemusíme zažívat.  

Na druhou stranu je potřeba s plýtváním jídlem 

něco dělat. Líbí se mi nápad kuchařek, které 

zajímá názor žáků, zajímají se o to, co by si žáci 

přáli, ukazují jim, co obnáší jídlo připravit atd. 

Myslím, že dobrým řešením je možnost si 

objednat podle jídelního lístku jen to, co dětem 

chutná, mají možnost si vybrat z více variant 

a tím se zmenší množství nedojedeného jídla.  

Překvapilo mě, kolik stojí odvoz zbytků. Je to 

velká suma. Na jedné straně se jídlem plýtvá 

a na druhé straně existují lidé, kteří nemají co 

jíst. A to nejen v Africe, ale i u nás. Napadá mě, 

že bychom na ně mohli ve škole uspořádat 

sbírku potravin. Třeba pro azylový dům. Teď 

před zimou by to nebyl špatný nápad. 

Adam Staněk, 9. B 
 

 

Za mě se v textu objevuje pár silných slov, jako 

třeba, že děti oběd ani neochutnají. Jestli je 

článek založen na pravdě, tak je to určitě 

smutné, ale podle mě si to autor trochu zkreslil. 

To, že děti za rok vyhodí 48 tisíc tun jídla, mi 

přijde trochu divné, ale asi je to pravda. Ale 

chápu to. Jídlo není vůbec osolené, okořeněné, 

a když už se tam koření objeví, tak je ho zas až 

moc. Aspoň kdyby se ke každému stolu koupila 

solnička a pepřenka, tak by to bylo za mě super. 

A kdyby se alespoň jednou za týden vydával 

pořádně smažený řízek nebo třeba pravá česká 

svíčková bylo by to to nejlepší, co by školy za 

poslední roky potkalo. Ale zpátky k tomu 

nedojídání. Naprosto souhlasím s tím, co je 

psáno v textu, že děti hned odnášejí jídlo jen 

kvůli tomu, že někdo řekne, že to jídlo smrdí 

a tak podobně. Co na druhou stranu absolutně 

nechápu, že některé děti nejsou z domova 

zvyklé jíst teplé jídlo. Teplé jídlo je úplný základ. 

Říká se, když máte teplé jídlo, tak máte 

všechno!  

Ale nakonec bych řekl, že školní jídelna přece 

jenom není tak hrozná. Na to, že vaří 

s omezeným rozpočtem a podle výživových 

tabulek, to nakonec není tak zlé. 

Maxmilián Jäckel, 6. A 

 

 

 

Překvapila mě informace o tom, že se přibližně 

za jeden rok v jedné jídelně vyhodí až 19 305 

kilogramů jídla. Myslím si, že je to proto, že děti 

jsou z domova zvyklé úplně na jiná jídla. Jídla ze 

školní jídelny jim nechutná a dostávají zbytečně 

velké porce. 

Můj návrh je takový, že bychom si jídlo mohli 

nabírat sami. Většina z nás totiž nesní tolik, 

kolik nám kuchařky naberou. Nenabrané jídlo 

by mohli dostat levně jiní lidé, např. lidé bez 

domova. Zbytky dávat zvířatům. Nebo udělat 

přednášku a exkurzi do kuchyně, abychom 

viděli, jak se jídlo připravuje a kolik to dá práce. 

Třeba by nám potom lépe chutnalo. 

Vojtěch Janíček, 6. A 
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Podle mě za to, že se tolik plýtvá jídlem ve 

školních jídelnách, nemůžou jenom děcka, která 

nedojídají obědy, ale z velké části také 

kuchařky.  

Nechci tady nějak urážet kuchařky, ale to, co 

někdy uvaří, se opravdu jíst nedá a nechápu, že 

když vidí, že skoro všichni odevzdávají talíře 

plné jídla, tak to uvaří ještě několikrát. Ale také 

musím uznat, že nějaká jídla jsou v naší jídelně 

opravdu dobrá, ale ty tam nejsou tak často. A to 

je podle mě ten problém. Většinou ve školní 

jídelně vaří jídla, která skoro nikomu nechutnají, 

a ta dobrá, která naopak zase skoro každý jí, tak 

nevaří moc často. Takže, kdyby se tohle 

obrátilo, vařilo se víc dobrých a klasických jídel 

než nějaké „experimenty“, na které se každý 

dívá „jako co to je?“, tak by se ve školních 

jídelnách nemuselo tolik plýtvat. 

Ale také je tady ta smutná realita že někteří 

nedojídají obědy jenom kvůli druhým. Já sice 

chápu, že když se někdo baví s tím 

nejpopulárnějším člověkem ze třídy a chce si 

uchovat dobré kamarádství, tak jenom protože 

ten člověk už odchází od stolu, neznamená to, 

že i on se musí zvedat, i když mu ten oběd 

chutná. Takže moje rada je, přestaňte se bavit 

s takovými lidmi a radši si najděte opravdové 

kamarády, kteří na vás počkají, než dojíte oběd.  

Lucie Veselá, 8. A 
 

 
 

Hned na začátku musím zmínit, že děti to vidí 

jinak než dospělí. Teď budu komentovat různé 

části textu. „Děti nejsou z domova zvyklé jíst 

teplé jídlo.“ Já z domu jsem normálně zvyklý jíst 

teplé jídlo, ale chápu, že někteří ne. „Jinde 

nemusí mít polévku, druhý chod či salát.“ 

Polévku, ano, tu někdy doma nemáme, druhý 

chod máme vždycky a salát nemáme (spíše 

kompot). „Dítě si dá hodinu před obědem něco 

sladkého, potom nemá hlad.“ Mně máma dává 

minimálně müsli tyčinku, maximálně chleba 

s marmeládou, takže jsem na oběd většinou 

hladový a ještě k tomu jím svačinu o velké 

přestávce (tím pádem mi do oběda vyhládne). 

„Dítě pronese nevhodnou poznámku o jídle, 

znechutí jej všem ostatním. Pokud jde o vůdčí 

typ dítěte, tak ostatní děti ho následují 

a zachovají se úplně stejně.“ Tak tohle si myslím 

(nechci pomlouvat, jenom myslím), že se děje 

dokonce i v naší třídě. Nevím to jistě, ale 

většinou když se kluci posadí vedle D---da, tak 

spíš mluví než jí a potom D---d řekne něco a oni 

se zvednou a jdou jídlo vrátit. „Dítě nemá na 

oběd čas.“ Tohle je za mě asi nejvíc reálný 

důvod. Občas se to stává i mně, prostě brácha 

spěchá, já jsem pod tlakem a sním jenom půlku. 

Stává se to. „Děti jsou z domova zvyklé na klid, 

vadí jim ruch v jídelně.“ No... já mám kochlear 

a stejně mi ten ruch nevadí. Nevím, jak to mají 

ostatní. „Rodinná výchova: rodiče děti nevedou 

například k luštěninám, které jsou pro zdraví 

prospěšné.“ Nechci nic vyvracet odborníkům, 

ale já například po nich moc p-dím, ale chutnají 

mi. „Děti neochutnají jídlo, hned ho jdou vrátit.“ 

Někdy to vidím i v naší jídelně, ale já se snažím 

maximálně jídlo ochutnat. Co si všímám, nejvíc 

to jsou deváťáci/osmáci - ti si jdou spíš něco 

koupit do Kauflandu. „Dítě si jde přidat, a když 

vidí, že kamarádi jdou, vrátí jídlo.“ To jsem snad 

u nás neviděl za celých šest let. 

Ondřej Klimeš, 6. A 

 

S tímto článkem souhlasím a docela mě to 

i zaujalo, že tento problém je až tak velký, a že 

pro něj nemáme řešení. Také mi přijde škoda 

toho jídla a peněz - určitě by se daly využít lépe. 

Důvodů, proč děti odnáší jídlo, je hodně 

a nemyslím si, že tuto věc vyřešíme jen tak. 

Myslím, že ukázat dětem, jakou práci dá 
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připravit to jídlo a kolik jídla se vyhodí, je dobrý 

nápad, pomůže to, ale problém to podle mě 

nevyřeší. To že váží jídlo, které vyhazují, mi 

přijde dobré, ví, jak na tom jsou a jestli se to 

plýtvání zvětšuje nebo zmenšuje.  

Jak tento problém vyřešit? Popravdě nevím, 

myslím, že tohoto se zcela nikdy nezbavíme, ale 

měli bychom se aspoň snažit, ať je vyhozeného 

jídla co nejméně. Podle mě by bylo dobré 

ukázat dětem (nebo ať si to zkusí), kolik práce je 

s přípravou jídla a kolik ho pak zbytečně 

vyhodíme. Vím, že tyto nápady asi nejsou 

zrealizovatelné, ale třeba by pomohlo, moct si 

zvolit, jestli chcete k obědu i polévku, protože 

vím, že většina dětí v jídelně si ji nedává a ani ji 

nesní nebo ji rovnou odnesou. Taky by mohlo 

být dobré, aby si děti mohly sami nabrat jídlo 

(samozřejmě by se musely umět slušně chovat), 

a pak by byla větší šance, že svou porci sní. 

Jídlo, které by si nikdo nedal, by se pak mohlo 

dát bezdomovcům nebo lidem, kteří ho 

potřebují. Čímž by se plýtvání mohlo zmenšit. 

Otázka je, jestli by to pomohlo nebo se to dalo 

vůbec zrealizovat, ale kdo ví. 

Zuzana Chytilová, 8. B 

 
 

Překvapilo mě, jak moc zbytků jídla zůstává po 

dětech ve školních jídelnách. Nevím, jestli děti 

nejsou zvyklé jíst teplé jídlo z domu, jak se píše 

v článku, ale souhlasím, že děti mají velké 

svačiny a dávají si sladkosti před obědem a pak 

nemají hlad.  

Myslím si, že je pravda, že děti mají nedostatek 

času kvůli kroužkům a pak nestíhají oběd, ale 

kvůli ruchu v jídelně to podle mě určitě nebude. 

Domnívám se, že by děti měly jídlo alespoň 

ochutnat, ale je pravda, že ani já sám to někdy 

neudělám.  

Podle mě by se měl zvýšit plat kuchařek, 

protože ty by pak mohly dělat i věci navíc, 

dělaly by svoji práci lépe a také děti by se pak 

v jídelně cítily lépe. 

Tobiáš Zívala, 6. A 

 

Článek řeší problematiku, která je reálná, to 

nepopírám. Vyhazování jídla je problém a mělo 

by se tomu zamezit. Otázka je - jak? Já opravdu 

lituji kuchařky s nízkými platy, chápu, že je za 

jídlem hodně práce, ale prostě ne, já nebudu 

jíst jídlo, které lacině smrdí na 20 metrů, 

opravdu se nezačnu oblizovat poté, co uvidím 

tuhle nádhernou pochutinu přímo z naší jídelny: 

 
Teď se omlouvám, ale co to vůbec je? Nechci si 

hrát na snoba, který musí mít za každé okolnosti 

nejlepší a nejluxusnější jídlo, ale tenhle „pokrm“ 

se opravdu vidí jen ve školních jídelnách nebo 

ve věznicích. Opravdu se omlouvám, ale jídlo, 

které vypadá jako „pidlookej experiment“ 

a smrdí zvratky, mi nepřivodí ten kvalitní pocit, 

když má člověk hlad, a chce se najíst dobrého 

jídla.  

Takže se ptám, nebylo by náhodou lepší zavést 

nějaké smysluplné řešení? Mám nápad, možná 

přestat vařit jídla, která by opravdu nejedly ani 

děti v Africe. Tohle je řešení, ne výchova od 

rodičů, člověk nepotřebuje být vychovaný na to, 

aby poznal uvařený trus. Jestli jsou kuchařky 

demotivované z nízkých platů, tak bych taky 

měl nápad, jděte požádat ministerstvo školství 

nebo kohokoliv jiného, kdo zodpovídá za platy 
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kuchařek, ale já s tím nemám nic společného. 

Přidávám ještě pár fotek ze školní jídelny na 

pobavení: 

 

 
Takže ne, neoblizuji se a nemám chuť na takové 

jídlo. 

Ondřej Stojaník, 9. B 

 

Když si to tak čtu, tak je mi z toho smutně. Je 

hrozné, že vyhodíme ročně přes 48 000 tun 

jídla. Ta čísla jsou neskutečně vysoká. Je 

pravdou, že bychom si měli těch jídel vážit. 

A jestli nám nechutnají, tak si je máme 

jednoduše odhlásit, potom bude menší 

spotřeba peněz i jídla.  

Ano, některé děti nejsou zvyklé jíst teplá jídla, 

nebo dokonce jíst vůbec nějaký oběd. Musím se 

přiznat, že názor o jedení jídla hodinu předem 

anebo, že si děti nosí moc velké svačiny, jsem 

ještě nikdy neslyšela, ale myslím si, že lidi by 

měli být dostatečně inteligentní na to, aby 

věděli, že si nemají dávat hodinu před obědem 

moc velké porce, nebo si mají nosit menší 

svačiny do školy. Potom se ani nedivím, že se 

plýtvá tolik jídlem, když každý se nacpe předem. 

S těmi názory okolí na obědy jsem se už setkala. 

Třeba někdy, když projdu v naší školní jídelně 

jen tak okolo stolu, kde sedí celá parta, tak 

občas slýchávám věci typu jako: „To je strašné. 

Nevím, jak to můžete jíst. Pojďte to odnést.“ 

Když to slyším, tak je mi úplně smutno 

a nejradši bych jim něco řekla. S posledním 

názorem mohu jen souhlasit. Zrovna kterýsi 

den, jsme čekali s mými kamarády na oběd a už 

jsme slyšeli, jak se ostatní děti baví za námi, že 

to nestihnou, že musí být brzy doma atd..  

Je zřejmé, že plýtvání jídlem ve školních 

jídelnách není jednoduché vyřešit. Jedním 

z důvodů jsou i rodiče a jejich výchova. Děti jsou 

zvyklé jen na to, co jim dá maminka doma, nebo 

jsou zvyklé jen na určitý druh jídla. Podle mě, 

když třeba v ten den zrovna nedávají tvůj dobrý 

pokrm, tak alespoň ochutnej a ne, že si jen 

sedneš, začneš kroutit očima a nadávat na to, že 

je to nechutné, když si to ani neochutnal. 

Nesouhlasím s tím, že by třeba kuchařky nebo 

někdo jiný, kdo pracuje ve školní jídelně, je 

naučil jíst jídlo, protože v této době děti ve 

školách nemají absolutně žádný respekt před 

nimi. Je hrozné, že děti, kterým to chutná, se 

nechají ovlivňovat ostatními. Tak přece, když ti 

to chutná a jdeš si přidat, tak to potom všechno 
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nevyhodíš, jenom protože tvoje kamarádka 

spěchá domů a nechce jít sama.  

Dobrý nápad je ten, že třeba by se někdo ve 

školách mohl ptát na to, kdo co má rád a potom 

to nějak společně dát dohromady, potom by to 

plýtvání nemuselo být tak ohromné. Avšak ať se 

budeme snažit sebevíc, tak vždycky se najde 

někdo, komu se to pořád nebude líbit .                             

Musím se přiznat, že jsem nevěděla, že potom 

co skončí obědy, tak to kuchařky váží a myslím 

si, že je to dost zajímavý nápad, protože potom 

školní jídelna vidí, kam se posunuli. Jak říkám, 

když člověk spolupracuje s ostatními, nebo se 

aspoň o to pokouší, tak potom to můžeme 

všichni společně zvládnout. A plýtvání jídla tak 

zastavit. Plýtváním jídlem se neošidí jen školní 

jídelna, ale i rodič toho dítěte. Samozřejmě na 

to nemůže kašlat i strana školní jídelny, protože 

když je motivace a lidi, tak jde všechno. Podle 

mě, když všichni společně ve školách zapojí ruce 

do práce, tak to potom společně dokážeme. 

Gabriela  Opravilová, 8. B 
 

 
 

Myslím si, že zrovna my nedojídáme obědy 

z toho důvodu, že jídelna špatně vaří. Potom 

také, že spěcháme za kamarády, abychom nešli 

ze školy samotní. Když budu mluvit sám za sebe, 

tak doma a u babiček jím všechna jídla. Dále se 

pak stravujeme v restauracích a fast foodech. 

Jíme jídla méně zdravá, ale také ta zdravá. Mám 

rád všechnu zeleninu i ovoce. Podle mě je to 

o tom, kdo to uvaří a jak to dochutí. Určitě 

nejím všechna jídla, ale většinu ano. Každý 

měsíc s mámou probíráme jídelníček a vybírám 

si obědy sám. Třeba poslední příklad. Strašně 

jsem se těšil na palačinky. Příchod do jídelny mě 

nalákal ještě víc. Po ochutnání jsem se zhrozil. 

Palačinky nedobré, nugeta asi nějaká levná. 

Jídlo by mi chutnalo, kdyby bylo udělané 

normálním a ne jejich vylepšeným a zdravým 

způsobem. Většina jídel je nahrazována až moc 

zdravými věcmi, které z domu většina neznáme 

a proto nám nechutná.  

Chtěl bych moc, aby se jídelna zlepšila 

a chutnalo všem. Paní kuchařky by mohli vařit, 

tak jako doma. 

David Balvín, 6. A 
 

 
 

V článku o plýtvání jídlem ve školních jídelnách 

jsou uvedená fakta pravdivá.  

Jídlo nevypadá vzhledově dobře. Některé děti 

jsou zvyklé, že na talíři mají přílohu oddělenou 

od omáčky. Jak by asi mohlo vypadat vzhledově 

odpuzující jídlo, např. brambory, maso a na tom 

všem nakydaný špenát rozpatlaný po celém 

talíři, kdyby bylo všechno zvlášť. Prostě všechno 

má svoje místo a to platí i u jídla na talíři. 

Závěr: Navrhuji zlepšit vzhled jídla 

naservírovaného na talíři. Nemíchat! 

Je možné, že děti, žáci a studenti nejsou na 

některá jídla zvyklí. Ale je to také způsobeno 

dobou. Dnešní mládež je ovlivněna různými 

novodobými jídly. Všude je to nezdravé jídlo 

např. v KFC, kebab atd. Doma se nevaří a děti 

jsou zvyklé jen na jídla z restaurací a fast foodů.  

Závěr:  Toto ovlivnit nelze, to je o rodičích. 

Děti často neznají název jídla napsaného 

v jídelníčku. Tak třeba tarhoňa. Toť otázka, 

která proběhne každému dítěti v hlavě, když 
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uvidí tenhle název: „Je to těstovina? Nebo je to 

nějaký druh omáčky?“ Tyhle otázky jsem si 

kladla také. Tarhoňa je malá kulatá těstovina. 

A takových neznámých názvů je mnoho. 

Závěr: Psát do jídelníčku názvy tak, aby jim děti 

rozuměly. Nebo rozepsat, co jim dají na talíř. 

Některá jídla mohou i odpudivě zapáchat. 

Třeba, když dítě vstoupí do jídelny a něco se 

v kuchyni připálí, tak je jasné, že dítě přejde 

chuť k jídlu a nebude mu jídlo v tom 

zapáchajícím prostředí chutnat. Ale zpět k jídlu. 

Jak už jsem zmiňovala, některá jídla mohou 

hnusně zapáchat, ale nemusí tak chutnat. Např. 

chlebovník obecný - je tropické ovoce, které 

zapáchá, ale stejně je velmi chutné. Z toho 

plyne to, že jídlo, které zapáchá, nemusí vždy 

chutnat odporně. 

Důležité také je, jak se personál k dětem chová. 

Protože když vidíš, jak ti to tam kuchařka 

nakydá a pomalu ti to do okénka hodí jak psovi, 

je to hnus. Ale když ti to s úsměvem normálně 

nabere a lidsky to podá, tak je jasné že dítě 

bude mít o trochu větší chuť k jídlu. 

Závěr: Personál by se měl chovat hezky a nebýt 

protivný! Děti nejsou zvířata a také mají city. 

Natálie Richterová, 8. B 
 

 
 

Líbí se mi, že se někdo zajímá i o nedojídání jídel 

v jídelně.  Hodně mě překvapuje, kolik jídla se 

vyhazuje ve školních jídelnách. Jsem rád, že 

dozor v naší jídelně nás hlídá a nutí sníst 

alespoň pár lžiček. Je to pravda s tím 

nedojídáním jídel, protože v naší jídelně nevaří 

dobrá jídla. Souhlasím s tím, že žáci vrací oběd 

jenom kvůli tomu, protože jeho oblíbený 

kamarád odchází z jídelny. A také, jak je 

uvedeno v textu, že některé děti jsou zvyklé jíst 

jiná jídla, tak bych doporučil vařit taková jídla, 

jaká mají rádi. Měla by být anketa, ve které by 

byl seznam zdravých jídel, ze kterých by si 

všichni žáci museli vybrat, co budou chtít, aby 

kuchařky vařily v jídelně. 

Eduard Žvátora, 6. A 

 
 

Také chodím na obědy do školní jídelny 

a z vlastní zkušenosti vím, že hodně dětí oběd 

nedojí. A tak můžu říct, že je v článku spoustu 

věcí napsáno tak, jak je vidím i já u nás na 

obědech. Je jistě škoda, že se tolik jídla nakonec 

vyhodí, protože to všechno stojí dost peněz 

a nakonec se to nevyužije.  

Ani mě vždycky jídlo ve školní jídelně nechutná 

a z domu jsem také zvyklý na jiné věci. Myslím 

si, že to tak má hodně spolužáků. Kdyby 

chutnalo jídlo líp, určitě by se ho víc snědlo 

a nemuselo by se ho tolik vyhazovat. Ale není to 

vždycky jen kvůli tomu, že jídlo není dobré. 

Některé děti například přijdou pozdě, spěchají 

a pak nestíhají jídlo dojíst, protože chvátají 

např. na autobus. Kdyby jídlo bylo pěkně 

servírované, také by to možná lépe chutnalo. 

Též jsem se někdy setkal s tím, že někteří 

z ostatních dětí o tom, co mají na talíři, špatně 

mluví a pak to těm kolem také méně chutná 

nebo jídlo vrátí. 

Určitě by bylo dobře, kdyby se podařilo něco 

udělat pro to, aby se s jídlem méně plýtvalo. 

Myslím si, že by s tím mohla udělat něco školní 

jídelna, ale také my, kteří do jídelny chodíme. 

Daniel Jersák, 6. A 

 
 

Myslím si, že článek je pravdivý. I v naší školní 

jídelně se vrací hodně jídla. Je to nejspíše tím, 

že dětem jídlo nechutná. Obědy bývají buď 

nedovařené, nebo převařené. Dokonce jsem 

s mými kamarády našel v jídle vlasy, kousky 

drátěnky a houbičky na nádobí. 

Většina z nás nemá ráda, když nám dávají na 

talíř hlavní jídlo a salát, protože tekutina ze 
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salátu zkazí chuť. Bylo by dobré, kdyby nám 

kuchařky dávaly salát zvlášť do misky. 

Taky by pomohlo, aby se nás kuchařky začaly 

ptát, kolik chceme jídla a podle toho nám daly 

porci. Dále by nám mohly dát dotazník, do 

kterého by žáci psali svá oblíbená jídla, a ony by 

pak pro nás vybraly ta nejvhodnější. 

Věřím, že kdyby kuchařky postupovaly podle 

tohoto návodu, přestalo by se plýtvat jídlem ve 

školních jídelnách. 

Matěj Nováček, 6. A 
 

 
 

Můj názor je, že samozřejmě není vůbec 

v pořádku plýtvat jídlem a vyhazovat tak 

zbytečně peníze našich rodičů. Ale předejít 

vyhazování a vracení obědů je velmi těžké. Jak 

bylo v přiloženém článku napsané, každé dítě 

má jiný důvod, proč oběd vrací. Určitě 

souhlasím s tím, že by děti měly jídlo alespoň 

ochutnat, ale rozhodně by se děti do toho, co 

jim opravdu nechutná, neměly nutit. Sama 

znám ten pocit, když nad vámi někdo stojí 

a tlačí na vás, abyste jídlo dojedli. Když se takto 

dítěti jídla znechutí, je jasné, že je nebude chtít 

a bude je vyhazovat. Také si myslím, že 

nejčastějším důvodem jsou nevhodné 

poznámky o jídle. Když totiž sedíte u stolu 

s několika dalšími lidmi a někdo něco takového 

pronese a ostatní se tomu ještě začnou smát 

a souhlasí s ním, tak je pak úplně jedno, jestli 

vám jídlo chutnalo nebo ne. Také v některých 

případech souhlasím s nedostatkem času a to 

buď ze strany rodičů, kteří na děti spěchají, 

anebo ostatních kamarádů, kteří už odcházejí, 

a nechce se jim na vás čekat. Ale občas je ve 

školní jídelně na oběd něco, co vám nechutná, 

nejíte to, nebo to prostě jíst nemůžete, a proto 

bych jako jedno řešení viděla to, že když dítě ví, 

že bude na oběd něco, co nejí, aby si oběd 

odhlásilo a prostě na něj nešlo. Ale samozřejmě 

vím, že to v mnoha případech nejde, takže je to 

jen malá část řešení plýtvání jídlem. 

Ema Březinová, 8. A 

 

Školní jídelna - tolikrát diskutované téma. Chodí 

tam spousta žáků a s tím souvisí i neustálý 

problém zbytků jídla. Ale to k jídelnám a ke 

všem provozovnám, které připravují jídlo, 

prostě patří. V článku se píše, že se nedojídá 

jídlo, protože to žáci nestíhají. Myslím si, že jen 

malé procento jídla se vyhodí, protože to někdo 

nestihne sníst. Snad jen ti, kteří spěchají na vlak 

nebo autobus nebo ti, kteří jdou třeba k lékaři. 

Věřím, že nejvíce jídla se odnese, protože to 

žákům nechutná. Je sice pravda, že někteří jídlo 

ani neochutnají a hned odnesou. Ale většinou 

jídlo opravdu není chuťově dobré. Jenže ono 

taky není jednoduché dochutit jídlo v tak 

velkém počtu. Navíc, každý má jiné chutě, takže 

je těžké se všem zavděčit. Já třeba jídlo vždy 

alespoň ochutnám. Většinou se ale jídlo dá jíst, 

tak alespoň něco sním. Lepší, než abych byl po 

zbytek hodin hladový. Jenže já toho třeba moc 

nesním, takže mi vždy něco zbyde. A to je další 

důvod proč se jídlem plýtvá. Navíc někdy jsou 

porce pro žáky zbytečně moc velké. Občas se mi 

také stane, že mi například nechutná omáčka. 

V tom případě poprosím kuchařku, že ji nechci 

a ona mi ji nedá. Ale takhle to asi není 

pravidlem ve všech jídelnách. Snížit množství 

vyhazovaného jídla by se dalo vyřešit i tím, že se 

nepoužité jídlo dá těm, co to potřebují. 

Vít Urban, 8. B 

 

Proč se ve školních jídelnách nedojídají obědy? 

Důvodů může být víc a některé jsem si přečetl 

ve článku a další jsem vymyslel sám a zkusím je 

vypsat. Souhlasím s tím, že se jídlem plýtvá, ale 

řešením není, přinutit děti víc jíst.  Taky mi vadí, 

když se nemůžu pořádně soustředit na jídlo. 
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 Chápu, že je těžké zajistit, aby každé jídlo 

chutnalo všem. Problém je, že si můžeme 

vybrat jen ze dvou jídel. Bylo by super vybírat si 

třeba z pěti jídel. Polévky, to je kapitola sama 

o sobě. Vůbec si je neberu, jsou vodové 

a nejsou dobré.  Někomu můžou vadit dlouhé 

fronty na oběd a radši tam ani nejdou. 

Chodím na obědy každý den a někdy sním celý 

oběd a někdy ne, záleží na tom, jestli mi to 

chutná.   

Proč není solnička a pepř na každém stole? 

Možná i proto se obědy nedojídají, protože si je 

nemůžeme dochutit. 

Řešením taky může být platit víc za obědy, aby 

se mohlo kupovat kvalitnější jídlo. Taky by 

vedoucí školní jídelny mohla navrhnout 

jídelníček společně s vybranými žáky a pak by 

o tom mohli hlasovat všichni ve škole. Žáci 

budou dojídat jen jídlo, které jim bude chutnat.  

Možná by šlo některé zbytky kompostovat. Je 

důležité dětem ukázat, jak složité je vypěstovat 

suroviny k přípravě jídla, bylo by super propojit 

pracovní činnosti s kroužkem vaření. 

Matyáš Jecu, 9. A 
 

 
 

- Ano, je to pravda.  

- Proč děti nedojídají obědy je uvedeno v textu.  

- Jak to vidím já:  

Přijde mi to velmi zbytečné. Nejčastější důvod 

je podle mě ten, že dětem jídlo jednoduše 

nechutná. V tomto případě nechápu, proč si 

nezvolí jiné jídlo. Bohužel ani to jim nemusí 

chutnat. Řešením tohoto případu je 

komunikace. Myslím, že je velmi jednoduché 

paní kuchařku prostě poprosit, aby nám pokrm 

nabrala bez určité suroviny, nebo aby nám toho 

dala jen trochu. Naše paní kuchařky jsou milé. 

Když si nestihnu zvolit jiné jídlo a na oběd je 

třeba hrachová kaše s párkem, jednoduše 

řeknu: „Mohla bych to, prosím, dostat bez té 

kaše?“ Paní kuchařka se usměje a nabere mi na 

talíř dva párky s okurkou, já si k nim vezmu 

trochu chleba a jsem spokojená. Když dětem 

něco nechutná, ať normálně řeknou, že to 

nechtějí. 

Co se týče třeba velkých svačin, přišlo by mi 

dobré tento článek poslat také rodičům. Ale 

mohlo by se to obejít i bez toho. Když je dítě 

najedené už ze svačiny, tak může na obědě 

poprosit o menší porci, nebo když oběd nechce, 

ať si ho vůbec nebere.  

Pokud by kuchařkám nevadilo, že by na ně děti 

často mluvily, a nepřišlo by jim to otravné, pak 

vidím komunikaci jako řešení. 

Emma Suchanová, 9. B 

 

 
 

To že se jídlo vyhodí, s tím musí počítat. Je mi 

jasné, že kvůli nějakým předpisům to jídlo musí 

dodržovat nějaké stravovací hodnoty, ale určitě 

se pro lepší jídlo dá něco udělat. Nemusí se 

utrácet za jinačí zbytečnosti ve škole, nebo 

našetřit si peníze, nebo požádat o větší peníze 

z nějakých dotací pro školu, aby se investovalo 

do lepších surovin.  

Všichni nejsme zvyklí jíst to, co se nám řekne. 

Prostě některým dětem něco nechutná. Já 

nesnáším rajskou a v naší jídelně je tak 8x do 

měsíce. Z domova taky dítě může být zvyklé na 

úplně jinou stravu. Mnohdy i lepší. Jelikož je 

z lepších surovin.  

„Dítě nemá dost času na oběd.“ – Ahaaa! Dost 

zvláštní důvod proč se jídlo vyhazuje. Tak když 

to dítě má nějaký kroužek hned po škole, tak 
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proč by na ten oběd vůbec chodil. Ještě je 

možnost, že když má tedy ten kroužek, tak si 

oběd může vzít s sebou do jídlonosiče.  

Tak ale takovou kravinu, jako že za to mohou 

rodiče, jsem snad nečetla. Dítě mohou naučit 

jíst, co chtějí. A v dnešní době, kdy se jí spíše 

zdravě, nevidím problém v rodičích. Každému 

z nás chutná něco jiného. A pakliže na dané 

škole je přes 400 žáků, tak každému pátému 

nemusí prostě chutnat to, co v ten daný den je. 

A hlavně, když vidím, že na ten talíř dávají něco 

co mi nechutná, tak si řeknu, že to nechci.  

Ochutnat mohu. Ale když už to jídlo znám, tak 

nemám potřebu si žaludek dráždit znovu. Když 

najdu v jídle vlas, tak to jídlo okamžitě odnáším 

a mám trauma na další zbytek týdne. To je tak 

nechutná věc, že jsem ochotná i to dobré jídlo, 

co v jídelně občas uvaří, odnést. A podle 

vzhledu oběda jsem schopna usoudit, že to taky 

nebude nic moc. Kuře z naší jídelny poslouží 

jako příklad. Z jedné strany připečené maso, z té 

druhé se ani nepeklo. Ty krásné žíly toho kuřete 

co jdou vidět a to nechutné maso... Je mi jasné, 

že asi nemají čas obírat 300 kuřat, ale tohle 

bych nikdy malým dětem nedala. Natož 

dospělým, co tam chodí.  

Pěkný přístup. Zeptat se dětí, co mají rády. Na 

to se nás zeptali naposledy ve druhé třídě, 

nemýlím-li se.  

Kolikrát vidím i samotné učitele jídlo vracet. 

A záleží na každém prostě, jak se s tím obědem 

popere. Kolikrát je lepší si na oběd dát ty 

zdravější varianty, jelikož jsem zjistila, že jsou 

mnohem lepší než ty, co se vařily ještě za dob 

komunismu. Ještě jedna malá rada. To, co u nás 

v jídelně vypadá dobře, nemusí chutnat dobře, 

a naopak to, co vypadá, jako kdyby to někdo už 

strávil, tak je mnohdy mnohem lepší.  

A určitě by to chtělo trochu pozměnit jídelníček 

na modernější. Neříkám, že se hned musí 

pokusit o jídlo z nejlepších restaurací, ale dá se 

něco udělat. Když se chce, tak to jde. 

A vlastně ještě jedna rada. Méně je více.  

P. S.: U tohoto článku jsem se alespoň tak 

nenaštvala jak u toho minulého. 

Ema Utěšená, 9. B 

Foto: Matylda Pešková, 6. B 
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Slunečnicové pole 
Alexandra Vondráková, 9. A 

 

Schoulená v rožku bílém, 

v hlavě se mi stále opakuje: 

Miluji tě,  

neopustím tě. 
 

Odbíjí další hodina, do mých zad zajíždí 

hluboko šípy, ostré hroty se mě snaží 

roztrhat. 
 

Schoulená v rožku šedém, 

v hlavě se mi stále opakuje: 

Miluje mě nebo ne? 

Miluji tě, neopustím tě. 

Hodiny se sypou jako žitné obilí, 

zrnko po zrnku nacházím lásku. 
 

Schoulená v rožku černém, 

v hlavě se mi stále opakuje: 

Miluješ mě ještě vůbec? 

Neopustíš mě? 

 

Najednou střely zajíždějí hluboko mezi mé oči. 
 

Místo očí dám si knoflíky. Aby nikdo  

           neviděl jejich krásu. 

Zašiju si pusu. Aby nikdo  

           neviděl můj úsměv. 

Nesu si kříž na ramenou,  

táhnu ho na slunečnicové pole. 

Nyní mě ukřižujte! 

Hřebíky zajíždějí mezi moje kosti. 

Visím na kříži utrpení, 

na hranici k upálení! 

Oheň plane! 

Jako moje láska k tobě. 
 

Popel a prach leží ve slunečnicovém poli. 

Mé tělo odpočívá mezi slunečnicemi. 

 

 

 

 

 

Foto: Filip Zaoral, 9. A 
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   Oči očima Magdy Pattermanové 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 



S t r á n k a  | 29 

 

Při cestě vlakem se dají zažít věci! A kam až se dá dojet! 

Žáci se zapojili do literární soutěže Město čte knihu. 
 

Příběh podle (ne)pravdy 
Adéla Kossová, 9. A 
 

Jednoho krásného podzimního rána jsem jela 

s rodinou a mojí kamarádkou do Vídně. Vyrazili 

jsme mašinkou jménem Tomáš. Mašinka byla 

trošku porouchaná a při jízdě to docela házelo. 

Rodiče se usadili v jednom kupé, já s kámoškou 

ve druhém.  

Kamarádka snědla rohlík s něčím podivným. Za 

chvíli ho vyhodila oknem. Ohodila tím i mě! 

Ano, tím myslím zvratky. Celá zelená kráčela po 

vlaku na záchod. Já, jako správná kámoška, 

jsem jí držela vlasy nad záchodem. Abych 

pravdu řekla, měla jsem v tu chvíli štěstí, že 

jsem se nenajedla taky! 

„Už asi dobrý,“ oznámila kámoška. Vrátily jsme 

se zpátky do kupé. Kamarádka usnula a spala 

jako zabitá. Ani jsem se jí nedivila. 

Vyšla jsem na chodbičku a potkala našeho 

oblíbeného učitele češtiny. Společně jsme 

pokecali, sranda nesměla chybět, takže jsme 

prohodili i pár vtípků jako vždy. 

Mezitím vlétl nějaký pták do našeho kupé, 

kterého jsem si já nevšimla. Jinak bych 

kamarádku upozornila a vzbudila ji. Pták začal 

z jejích vlasů vyzobávat zbytky rohlíku. Potom ji 

začal klovat do obličeje. Tak jsem najednou 

uslyšela: „Aáá, co to je? Adélo! Pomoc!“ V tu 

chvíli jsem myslela, že dostanu infarkt z toho, 

jak jsem se lekla. A myslím si, že náš učitel 

k tomu měl také blízko. Vběhla jsem do kupé za 

kámoškou a pomohla jí ptáka vyhnat. Potom 

jsme se obě rozloučily s učitelem a kamarádka, 

pořádně na mě naštvaná, si začala číst knížku.  

O hodinu později spolu koukáme z okna, kde to 

vlastně jsme. Pohled nás hodně znervózněl. 

Nevěřily jsme svým očím. Utíkáme pro rodiče, 

ale oni tam nejsou! Ptám se průvodčího, kde 

jsme. Bratislava! 

Zděšeně jsme s kamarádkou vystoupily. Vzala 

jsem do ruky mobil, kterému zbývaly 3 % 

baterie, a volala rodičům. Rodiče pro změnu 

nevěřili svým uším. Sdělili nám, že se s námi 

nemohli spojit, neměli signál, že nás hledali, ale 

nenašli, že si potom řekli, že jsme už asi 

vystoupili dříve a vydali se po nás pátrat. 

Nakonec jsme od rodičů dostaly povolení zůstat 

v Bratislavě na víkend. Objednaly jsme si pokoj 

v hotelu a z rodinného výletu se stal holčičí 

víkend! I neplánované a nepříjemné situace se 

ve finále mohou zlepšit.  

Ale co ten pták? Byla to náhoda nebo ho někdo 

poslal? Neměl nás upozornit, že máme 

vystupovat? To se už nikdy nedozvíme, ale 

víkend jsme si užily na sto procent! 

 

 

Foto: Bedřich Horáček, 8. B 
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Vlakem na Island 
Maxmilián Jäckel, 6. A 
 

Jednoho rána mi rodiče oznámili, že pojedeme 

na dovolenou. Řekl jsem, že jsme už všude byli, 

tedy všude v Česku. A oni mi řekli, že pojedeme 

do zahraničí, konkrétně na Island do Rejkavíku.  

„A bude to zajímavé,“ řekl mi brácha, zatím co 

jsem si mazal margarín na topinku. „Pojedeme 

vlakem,“ vyhrkl. To, že pojedeme vlakem, mě 

moc nenadchlo. Jenže než jsem stačil něco říct, 

už jsem seděl ve studeném autě i s tou 

topinkou, kterou jsem stejně dal nakonec 

bráchovi, protože měl prý obrovský hlad.  

Dojeli jsme do Zábřeha a tam už to šlo hladce. 

Nasedli jsme do vlaku. Objednali jsme si čaj. 

Vypiju čtyři hrnky za den, čaj je totiž moc dobrý. 

Seděl jsem u okna. Nakonec jsme dorazili až do 

Kodaně. Tam jsme přesedli na letadlo, kterým 

jsme doletěli až na Island. 

Tam jsme si dali steak. Brácha ho nedojedl 

a rodiče na něj byli naštvaní, protože stál 350 

euro. 

Potom naše dovolená nečekaně skončila. Šli 

jsme po mokrých schodech a mně to uklouzlo. 

Zlomil jsem si nohu, obě ruce a několik obratlů. 

Alespoň si můžu konečně v klidu udělat tu 

topinku. 

 

Vlak, Olomouc, zážitky a sen 
Amálie Štefečková, 6. A 
 

Dnes jsem jela vlakem do Olomouce. Cesta tam 

byla docela nezajímavá. Přesto to stálo za to. 

Ten pohled na sloup Nejsvětější Trojice! Potom 

jsem ještě vyrazila na výstaviště, prohlédnout si 

Floru, kterou jsem celou prošla. Květiny tak 

voněly a včeličky bzučely. A ti motýlci – ani 

nedutám. Jak byli krásně zbarvení. Než jsem se 

nadála, byl večer. 

Cesta zpět už nebyla tak nudná. V uších jsem 

měla sluchátka a poslouchala hudbu. Také jsem 

se dívala z okna, ale moc jsem neviděla, protože 

byla už celkem tma. Poté jsem vstala a šla se 

projít na chodbu. Když jsem se vracela, tak jsem 

si rozsvítila, abych si mohla číst. Už jsme se 

blížili k Zábřehu, když jsem si prohlížela fotky 

z výletu. 

Potom dojedu domů celá unavená a brzy usnu. 

A zdá se mi o tom výletě. A tak si zážitky 

prožívám znovu. 
 

 
Foto: Kateřina Langová, 6. C 

 

Vlakem na výstavu 
Ferdinand Lipka, 7. A 
 

Jednoho dne nám maminka oznámila, že 

v  našem hlavním městě se koná výstava lega. 

Šlo o největší výstavu lega na světě. Maminka 

měla nápad: „Pojedeme vlakem, ať je to výlet 

se vším všudy.“ 

Objednala přes internet lístky a další den jsme 

vyrazili. Pro mě i sestru byl výlet vlakem zážitek, 

protože většinou jezdíme všude autem. 

Přišli jsme na nádraží. Bylo velké a nové. Vlak 

brzy přijel. Jmenoval se RegioJet. Nastoupili 

jsme. Jeli jsme poprvé tímto vlakem. Vevnitř 

bylo vše čisté. Nejvíc mě překvapila paní 
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průvodčí, která se nás zeptala, co si přejeme. 

Hned jsem pochopil, že si můžu objednat něco 

na pití a na zub. Což bylo velice příjemné. Také 

jsem toho využil. 

Cesta utíkala a já z okna pozoroval okolí, které 

jsme míjeli. Vlak zastavoval a lidé vystupovali 

a nastupovali. 

Pozorování lidí mě tak unavilo, že jsem z toho 

usnul. Zdálo se mi o starém parním vlaku, který 

vidívám v televizi. Z komína se kouří a chlapi 

s lopatami hází uhlí do velkého kotle. Vlak 

působí elegantně a vše je vypracováno do 

posledního detailu. Jsou tam jídelní vozy 

s krásným nádobím a stříbrnými příbory. Já tím 

vlakem procházím jako duch a jen koukám na 

tu nádheru. 

Najednou slyším pískání brzd, které mě vzbudí 

ze snu. Kouknu z okna a vidím, že jsme v Praze. 

Tady je nádraží opravdu velké. 

Vydali jsme se na výstavu. Čas utíkal a byl 

večer. Čekala nás zpáteční cesta. Domů jsme 

jeli jiným vlakem. Byl starý a hrozně drncal. 

To byl můj výlet vlakem, kdy jsem vyzkoušel 

dva druhy vlaků. Jeden pohodlný a druhý 

trochu hlučný. Ale i tak se mi to líbilo. 

 

 

Nezapomenutelná výhra 
Daniel Jersák, 6. A 
 

Jel jsem s rodiči vlakem do zoo v Olomouci. Po 

cestě jsem usnul. Zdálo se mi, že jedu na 

mistrovství světa s celým týmem a trenérem. 

Náhle jsme se ocitli na hřišti. Co to vidím? Měli 

jsme proti sobě hodně silného soupeře! 

Rozehrávali jsme se. Koukal jsem se na 

protihráče. Byli opravdu dobří. 

Začal zápas. Protivníci měli početní přesilu. Dali 

nám první gól a hned druhý. Vyžádali jsme si 

přestávku na poradu. Trenér Max nám řekl pár 

chytrých tahů. Myslím, že jsme to celkem 

pochopili. Začali jsme znovu hrát. A využili jsme 

Maxovy rady. Jó! Gól! 

Poločas. Vyměnili jsme si strany. Ale ani to 

soupeřovi nepomohlo. Dali jsme další gól. A za 

chvíli další. Vyhráli jsme! 

Potom mě vzbudila mamka: „Dane, už jsme 

v Olomouci.“ 

 

 

Foto: Magdalena Pattermanová, 9. A Foto: Karin Zaoralová, 6. C 
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