
VYPĚSTUJ SI JÍDLO DOMA
... jako pračlověk!

 Tento pracovní list vznikl jako doplněk k workshopu v rámci akce Kupecká osada Krumbenowe. 
www.uappsc.cz www.muzeumck.cz

“Jídlo je jednou z nejdůležitějších potřeb v našem životě. Proto trávíme 
mnoho času jeho pěstováním a přípravou. Nebylo tomu tak ale vždycky. 
Staré legendy říkají, že naši dávní předci si ještě neuměli vypěstovat 
rostlinky a chovat zvířátka, ale všechno jídlo si museli ulovit a nasbírat ve 
volné přírodě. Nežili na jednom místě, tak jako my, ale kočovali krajinou za 
stády zvěře a při tom sbírali různé bobulky, oříšky, kořínky a rostliny, které 
našli.”
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“My dnes už nikam nemusíme, žijeme v naší vesnici v dřevěných domech, okolo kterých máme 
malá políčka s pšenicí, čočkou nebo hrachem. V okolí nám tu taky rostou ovocné stromy a keře, já 
mám obzvlášť ráda švestky, jablíčka a třešně. U domů chováme ovce, kozy a krávy. Jejich maso je 
dobré, ale přesto naši muži ještě někdy zajdou do lesa na lov divoké zvěře, abychom si to trochu 
zpestřili. Takže když víme, jak na to, dokážeme si tu v blízkosti opatřit všechno, co k jídlu 
potřebujeme.”  

Poznáš základní potraviny prvních zemědělců?

Bren�na, dívka z mladší doby 
kamenné, 5100 př. Kr. 
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Jaké znáš další bylinky?  Které � nejvíc chutnají? Zkus je nakreslit!

“A co když ti bylinka uschne? Vrať ji zpátky zemi, 
odkud vzešla. Určitě k tomu máte, stejně jako my, 
určená místa, kam se takovéhle organické zbytky 
ukládají, že? Říkáme jim kompost. Víš, kde ve vašem 
okolí jsou?” 

“Podařilo se ti řeřichu vypěstovat? Tak to máš 
zemědělský talent! A teď už neváhej a ochutnej tu 
dobrotu. Nejjednodušší, co můžeš s řeřichou udělat, je 
nasypat si ji na obilnou placku nebo chléb. Taková 
svačinka nebo večeře je moc zdravá! Tak dobrou chuť!”

 Biodpad můžeš ve svém okolí vyhazovat na těchto místech: 

© Návrh a texty Veronika Puhačová. Ilustrace Michal Puhač a Martin Černý www.krumbenowe.cz
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“Podívejte se se mnou na to, proč rostlinky vůbec dokážou růst. 
Potřebují k tomu 3 věci: hlínu - vodu - slunce.

A stejně jako lidi, i rostliny provází koloběh života.”

“Půda, to je naše bohatství! Tam, 
kde je špatná nebo zničená, nic 
dobrého nevyroste a nemohli 
bychom tam vůbec přežít”

Najdi v koloběhu života žížalu. Víš, proč je pro rostliny důležitá?
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“Jídlo by nám ale tolik nechutnalo bez bylinek, 
které mu dodají tu správnou chuť. Pěstujeme a 
sbíráme kmín, šťovík, planou majoránku, 
merlík, mátu, petržel nebo taky řeřichu. To je to 
úplně nejjednodušší, co můžete zkusit doma 
taky!”

“A co k tomu potřebujete? 

1. Dobrou půdu           2. Vhodnou nádobku
3. Semínka                   4. Vodu... a trpělivost!”
                

Zkus pěstovat i jiné bylinky dnešní doby. Moc dobré a nenáročné jsou třeba:

B_Z_ _KA R_Z_ _RÝ_ _ _PR

Majoránka Máta

Petržel Řeřicha


