
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tento rok výchovno-vzdelávacia súťaž Talent Kitchen – Príbehy o jedle, ktorým sa neplytvá, vyzýva všetkých 

žiakov základných škôl prvého stupňa, aby originálnym a zábavným spôsobom 

porozprávali o dôležitosti chvíľ strávených pri jedle, pri jeho výbere a samotnej spotrebe. 

Rozprávanie príbehov je veľmi vhodným prostriedkom ako zábavne priblížiť túto tému deťom.  Deti sú takto 

od malička zvyknuté na reagovaie so samotnými príbehmi a ich hlavnými postavami. Môžu jednotlivé príbehy 

počúvať alebo sa stať autormi, režisérmi a producentmi ich vlastných príbehov. Aktívne sa budú takto 

podieľať na tvorbe obsahu, čím si budú zároveň stimulovať zvedavosť a uľahčia si tak aj učenie. 

Tzv. Call to action (Akčná výzva)dodá odvahu aj tým najmladším stať sa hlavnými hrdinami pri tvorení 

vlastných príbehov, ktoré budú mať spoločný cieľ: ako a prečo neplytvať jedlom. 

Príbehy môžu byť ukuchtené podľa vlastnej chuti a podľa obľúbenej metódy, zaslané klasickou poštou 

alebo v digitálnom formáte. 

Pozor, príbehom sa môže stať aj prezentácia najobľúbenejšieho jedla! Tak ako skutoční šéfkuchári môžete 

prerozprávať všetky kroky, ktoré musíte dodržať pri príprave toho najchutnejšieho, najudržateľnejšieho a 

najsolidárnejšieho jedla. 

Príbehom sa môže stať aj vyznanie, pesnička, video, obraz, komiks. 

Za každú jednu súťažnú prácu, spoločnosť Whirlpool Corporation obdaruje neziskovú organizáciu 

Fondazione Banco Alimentare ONLUS. 

Pokračujme teda v čítaní a objavme kopec nápadov, ktoré nám pomôžu zrealizovať súťažné práce do súťaže 

Talent Kitchen – Príbehy o jedle, ktorým sa neplytvá. 

 

 
 
 
 
 

Na internetovej stránke www.chvilektorymisaneplytva.com  sú k dispozícii zaujímavosti, ktoré 

už na vás netrpezlivo čakajú. Čoskoro budú pridané aj Úžasné kuchynské príbehy!  

 

 

http://www.chvilektorymisaneplytva.com/


 

 

 
 
 
 

 
Chvíle na vychutnanie 

Na papieri alebo prostredníctvom programov a aplikácií ako Storybird alebo Storyboardthat, si môžete 

vyskúšať i tzv. Digital Storytelling - digitálne rozprávanie príbehov. Vytvorte príbeh, ktorý bude rozprávať o 

jedle ako o zdieľaní spoločných chvíľ v rodine a rešpektovaní životného prostredia. Ako príklad použite 

niektoré detské knihy, kde je jedlo nástrojom na vyjadrenie vzťahu medzi protagonistami. Jednou takou 

knihou je Búrka-Stina od Leny Andersonovej. Nájdete v nej množstvo momentov, kde si starý otec a jeho 

vnučka musia zabezpečiť jedlo, aby mali čo jesť na večeru a potom ho spolu aj uvaria. 

- Už ste si vybrali, o akých  chvíľach strávených v kuchyni by ste chceli rozprávať? Už sa vám niekedy 

podarilo zbierať zeleninu priamo zo záhradky, napr. u starých rodičov a potom z nej pripraviť chutnú 

zeleninovú polievku? Máte nejakú tradíciu pri konzumácii jedla, ktorú sa snažíte zachovať z generácie na 

generáciu? Zozbierajte obrázky a svedectvá a premeňte ich na pútavý príbeh, pomocou ktorého dáte jedlu 

tú správnu dôležitosť. Jedlo ako kultúra a ako prvok dôležitého okamihu v rodinnom kruhu. 

 

Máte chuť rozprávať? 

Vašim spojencom bude fantázia 

Hlavní hrdinovia z kníh nám pomáhajú prežívať emócie, dobrodružstvá, ale nezabudnite, že každý 

jeden z nás má život plný emócií a dobrodružstiev! Naša prvá skúsenosť v kuchyni, naše prvé 

soufflé, náš recept, kde nebudeme plytvať jedlom! Je takmer nemožné zabudnúť na tieto chvíle, 

o to jednoduchšie bude ich rozprávannie.  

Už ste niekedy varili sami alebo s niekým? Zabavili ste sa pri tom? Čo ste pripravovali? Aké boli 

ingrediencie? Keby tak mohli hovoriť, čo by nám tak povedali? Čo by sme sa ich opýtali? Pripravené 

jedlo bolo úžasné... Všetci pri stole, to bolo jednoducho magické... Vždy si máme čo povedať, o 

koľko emócií sa môžeme podeliť,  v rodine a mimo nej.  Jedlom sa neplytvá a neplytvá sa ani 

spoločnými chvíľami trávenými v rodinnom kruhu. 

 



 

 

 
 

 

 

Udržateľné recepty 

Každý recept ma určite aj svoju udržateľnú verziu, s takmer nulovým dopadom na životné prostredie. Môže 

sa pripraviť zo zvyškov jedla alebo z potravín, ktoré majú nižší dopad na prostredie.  Napríklad lososové guľky 

sa môžu urobiť z rýb od lokálnych dodávateľov. Môžeme použiť ryby, ktoré nie sú na zozname ohrozených 

druhov. Príprava španielskej paelly môže byť príležitosťou na vyprázdnenie chladničky. Pripravuje sa na 

miernom ohni, takže nespotrebujeme veľa energie. Počuli ste už o varení v umývačke riadu?  

Urobte rozhovor s dospelými členmi vašej rodiny alebo si pomôžte hľadaním na internete. Zozbierajte 

tradičné recepty a ich moderné green verzie. Nájdite rôzne iné nápady udržateľnej kuchyne a pokúste si o 

všetkom nahrať podcast (zvukovú nahrávku), ktorý si môžete potom vypočuť v triede alebo doma.   

Zvoľte si štýl, koľko bude trvať nahrávka, prípadne si rozdeľte nahrávky na niekoľko častí a každej dajte meno. 

V hlavných úlohách budeme počuť recepty a ich príbehy. Na ľahšie zrealizovanie tohto nápadu vám poslúži 

tá správna aplikácia, napr.  Audacity (https://www.audacityteam.org). Ako upraviť váš príbeh? Nahrajte sa, 

pohrajte sa s hlasom, obohaťte rozprávanie o zvukové efekty alebo hudbu…  

 

Cesta do budúcnosti? 

Vašim spojencom bude fantázia 

Ak sme sa dokázali dostať až na planétu Mars, určite nebude ťažké predstaviť si chladničku 

budúcnosti. Budúcnosť nakoniec nie je až tak ďaleko! Čo máme so sebou: fantáziu, vedomosti, 

receptár, možno bicykel. Rozprávajme o našej neuveriteľnej ceste. Aké chladničky sme videli? Ako 

konzervujú jedlo? Rozprávajú? Môžu meniť hlasy... Poradia nám super recepty proti plytvaniu 

jedlom a upozornia nás, ak sa niečo blíži k dátumu spotreby. Vedia varit! Bicykel sa nám veľmi hodí: 

do takejto chladničky môžeme vojsť na bicykli a prekľučkovať sa pomedzi poličky alebo si tam 

jednoducho zacvičíme, aby sme sa udržali vo forme... 

Ste pripravení na naprojektovanie takýchto chladničiek? 

 

https://www.audacityteam.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

Múzeum zeleniny  

Každá potravina, má za sebou príbeh, ktorý si zaslúži byť vypočutý. Napríklad ten o paradajke, ktorá má svoj 

praveký pôvod až v ríši Mayov. Boli to práve oni, čo začali túto zvláštnu plodinu pestovať. Pôvodní botanickí 

predkovia moderných odrôd paradajok boli odlišní od dnešných paradajok: prvé paradajky k nám prišli z 

Ameriky. Mali malé plody skôr žltkastej farby, ktorá im na začiatku dala meno. Až po niekoľkých rokoch, keď 

sa podarilo  vyšľachtiť nové odrody, paradajka získala svoju červenú farbu.  

> Zozbierajte čo najviac informácií o paradajke alebo o iných plodinách, ktoré máte radi. Odkiaľ k nám 

prišli? Aký je ich výrobný cyklus? Koľko ľudských zdrojov sa podieľa na ich výrobe? Aké technológie? Aký je 

dopad na životné prostredie? Ako sa konzervujú? Vymyslite si príbeh, pomocou ktorého predstavíte novú 

kulinárnu kultúru, plnú šarmu a hodnôt. Pokúste sa potom vytvoriť vaše múzeum zeleniny, ktoré bude o 

všetkom svedčiť. Zostrojte si pomocou kartónu alebo starých krabíc model múzea. Nezabudnite pridať 

jednotlivé izby, ktoré budú charakterizovať historické etapy vývoja poľnohospodárskych plodín.  

Ak chcete zvýrazniť váš odkaz alebo váš príbeh, nahrajte si hlas niekoho z vás a urobte si takzvaného audio-

sprievodcu, ktorý bude sprevádzať hostí počas celej prehliadky múzea. 

Na skok do minulosti 

Vašim spojencom bude fantázia 

Nikdy nehovor nikdy! Keby sme sa mohli vrátiť do minulosti…napríklad lusknutím prstov, čo by sme 

asi jedli? Porozprávajte takúto cestu do minulosti, to čo ste videli, to čo ste ochutnali. Rozličné 

chute? Iná tepelná príprava jedla? A konzervácia? Jedna vec je ale istá, jedlo bolo veľmi dôležité a 

malo veľkú hodnotu. Ak lusknutie prstov nefunguje, nezúfajte! Môžete sa stále obrátiť na vašich 

starých rodičov a vydať sa na cestu do ich spomienok. Určite nás všetkých majú čím prekvapiť. 

Buďte pozorní, robte si poznámky a poďakujte sa im za to, že vám venovali ich skok do minulosti! 

 



 

 

 

 

Cestovanie prostredníctvom jedla  
Predstavme si, že ideme na cestu okolo sveta. Máme v pláne prejsť veľmi dlhé trasy, s malými prestávkami v 

hlavných mestách (niečo ako spoločenská hra “Ticket to ride”, poznáte ju?). Každá zastávka bude spojená 

s tradičným miestnym jedlom a so sviatkom, ktorý ho s ním spája. Napr. v Taliansku nájdeme bravčovú 

klobásu so šošovicou, ktorá sa je na Nový rok. Plnenú morku zase nájdeme v Amerike, spája sa vždy s Dňom 

vďakyvzdania. Špeciálne plnené cestoviny, ktorými vítajú jar nájdeme v Číne. Mňam! 

Vdýchnite život vášmu príbehu, ktorý bude rozprávať o kultúre jedla v rozličných krajinách: od techniky, až 

po jeho prípravu, farby, chute, od okamihu, keď je jedlo ochutnávané spolu s emóciami, ktoré vyvoláva. 

A prečo nepremeniť tento príbeh na knižku pop-up, kde bude text sprevádzaný hýbajúcimi sa mapami 

a obrázkami? 

Nečakané prekvapenia? 

Vašim spojencom bude fantázia   
Aj návšteva supermarketu môže byť jedno veľké prekvapenie. Často sa hovorí o úžasných 

receptoch, o šéfkuchároch, ktorí obdržali famózne hviezdičky... Sme si istí, že všetci, ale naozaj 

všetci poznáme dobrodružstvá, ktoré môžeme zažiť v supermarkete?  

Môžeme tam robiť kopec vecí, je tam kopec vecí na pozorovanie a ešte viac vecí, ktoré sa musíme 

opýtať! Supermarket je taký mikro-svet. Samozrejme, že musíme vyraziť z domu pripravení: 

musíme mať pri sebe nákupný zoznam a fantáziu, ktorej sa medze nekladú. Koľko farieb! Môžeme 

namaľovať obraz, ktorý bude zobrazovať to, čo sme videli a to, čo sme potom uvarili doma. Koľko 

ľudí! Môžeme s nimi urobiť rozhovory: 

napr. na tému ako konzervovať potraviny, prípadne sa ich opýtame na zdravé a chutné recepty bez 

plytvania... Určite urobíme niekoľko senzačných objavov! 



 

 

 

 

Urob ten správny krok 

> Uvoľnite fantáziu a dajte život novému príbehu, ktorého cieľom bude naučiť nás zodpovedne sa 

rozhodovať aj v kuchyni: hlavní hrdinovia nesmú plytvať jedlom, naučia sa robiť správne rozhodnutia od 

raňajok až po večeru.   

Ešte jeden nápad? Premente tento nápad na videohru. Vyberte si pozadie, hlavného hrdinu a dobrodružstvo. 

Napríklad uvarte kompletné menu zo zvyškov jedla, ktoré doma nájdete. Ak sa vám nápad nepozdáva, 

môžete variť z rýb, ktoré sú lokálne alebo nie sú ohrozené. Alebo môžete variť z lokálnych a sezónnych plodov 

ovocia  a zeleniny, sú k nám najbližšie, a preto sú i najčerstvejšie.  

 

Neuveriteľné príbehy? 
Vašim spojencom bude fantázia 
  

Porozprávajte ako vypadá váš deň v kuchyni (nemusí byť celý) v spoločnosti rodiny pri príprave 

zdravého a chutného jedla. Samozrejme bez plytvania. 

Čo musíte urobiť ako prvé? No predsa vycestovať do vašej špajze a chladničky. Ako? Fantázii sa 

medze nekladú. 

Špajza bude planéta  na objavenie, chladnička môže porozprávať neuveriteľné príbehy. Príbehy o 

potravinách, ktoré sú doma už dlhší čas ( budúci archeológovia?), o potravinách, ktoré práve prišli, 

a ktoré si už hneď aj našli kamaráta (maslo a džem), niektoré sa naopak už stihli aj pohádať (mlieko 

a ocot)... 

Cieľ? Hľadájte všetko to, čo musí byť skonzumované čo najrýchlejšie. Strávime spoločne čas 

v kuchyni a ešte sa aj zabavíte a naučíte sa uvariť niečo chutné pre vás a pre hostí. 



 

 

 

Klapka, točíme! 

Celý výrobno-potravinový reťazec je veľmi komplikovaný. Ovocie, ktoré nájdeme poukladané v 

supermarketoch musí prejsť niekoľko súťaží krásy, aby sa tam vôbec dostalo. A nemalo by sa náhodou 

zúčastniť súťaže o najlepšiu chuť? Nemalo by to náhodou fungovať naopak? 

> Vžite sa do role režiséra a prerozprávajte príbeh o základných pravidlách, ktoré by sa mali dodržiavať pri 

výbere a nákupe kvalitnej potraviny, plnej potrebných nutričných hodnôt.  

Vymyslite si zábavný príbeh, kde hlavnú rolu budú hrať sezónne ovocie a zelenina. Vyberte si tému, napr. 

dialóg medzi lokálne vypestovanou bio-jahodou, z estetického hľadiska nie príliš dokonalou a medzi 

perfektnou jahodou, vypestovanou v sklenníkoch. Napíšte si scenár, dialógy jednotlivých protagonistov… 

Trieda alebo detská izba sa premení na filmový štáb, smartphone bude kamera…nič vám už nebráni v 

nakrúcaní príbehu.  Nezabudnite na kostýmy, pozadie, osvetlenie, líčenie… Klapka, točíme! 

Nezabudnite na hlas rozprávača, ktorý nás uvedie do príbehu, do úžasného príbehu vašich hrdinov. 

 

Dobrodružné cesty? 
Vašim spojencom bude fantázia 
 

 

 

 

 

Čo vy na to vymyslieť príbeh o kokosovom orechu, ktorý sa dostal na náš stôl až z ďalekých Filipín.  

Ako sa narodil? Kto ho obral? Prišiel ku nám po búrlivej plavbe loďou alebo lietadlom preletel 

oceán? 

O čom rozmýšľal počas svojej dlhej cesty? Bude to práve kokosový orech, ktorý nám porozpráva 

svoj príbeh alebo ho prerozprávate vy? 

Kokosový orech patrí k vzácnemu ovociu, ktoré obsahuje veľa nutričných hodnôt. Má široké 

uplatnenie, stačí sa len zamyslieť. Mohli by ste si o ňom natočiť film! 

 



 

 

 

 

 

 
Úžasné komiksové príbehy 

Ak ste si už prečítali Úžasné kuchynské príbehy, vyberte si jednu scénu, ktorá sa vám najviac páčila a prepíšte 

si ju s novými hrdinami. Vymente kľudne prostredie, vymyslite si nový záver príbehu, doplňte momenty 

prekvapenia! Môžete zmeniť rozprávača a celý pohľad na príbeh. Napríklad príbeh nejakej zeleniny, nám 

môže prerozprávať farmár, ktorý ju vypestoval. Od sadenia ovocného stromu až po zber ovocia. Príbeh z 

iného pohľadu nám môže porozprávať vypestované ovocie, ktorému sa dostala laskyplná starostlivosť od 

farmára, vždy šetrná aj k životnému prostrediu.  

A čo takto premeniť tento príbeh na sériu farebných komiksov! Nakreslíme si hlavných hrdinov, scénu a 

nakoniec vpíšeme text do takzvaných bublín uprostred obrázka. 

Kto by to bol povedal?  
Vašim spojencom bude fantázia 

 

Kto povedal, že keď sa hovorí o jedle musíme hneď variť alebo jesť? O jedle môžeme jednoducho 

rozprávať. Ako? Komu? Aj deti môžu niekedy presvedčiť svojich rodičov, že sú márnotratní! Často 

sme sa napočúvali, že zelenina sa musí jesť, lebo je zdravá, aj keď sa nám vôbec nepáči! Zamyslime 

sa nad dôležitosťou jedla, nad jeho hodnotou, nad rešpektom voči tým, ktorí sa oň starajú.  

Aj my máme čo povedať! Od výroby, cez nákup, konzerváciu, až po spracovanie a spotrebu. Bude to 

cesta plná úžasných prekvapení. 

Prekvapení? Pre koho? Predsa pre dospelých! Pretože my vieme oveľa viac než oni! 

 

 


