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Vzdělávací cíle: 
 Představit meduňku lékařskou jako léčivou bylinu s osvěžujícími účinky.
 Připravit nápoj z meduňky.
 Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: 40 min.

Místo: Zahrada s kompostérem, ve kterém je kompost v různých fázích procesu vzniku.

Pomůcky a materiál: 
Dvě hrsti čerstvých listů meduňky lékařské, nůžky, 1 – 2 citróny, nůž, med nebo tmavý cukr, 
1,5 l vody, mixér, nádoba na mixování výluhu, sklenice, sítko.

Motivace: 
Dnes bych vám ráda představila Melissu. Jestli čekáte nějakou holčičku, tak to byste se na-
čekali. Je to tato bylinka. Melissa je její latinské jméno. Česky se jí říká meduňka. Pozorně si 
ji prohlédněte. Utrhněte si jeden lísteček a promněte ho mezi prsty, přičichněte. Kdo chce, 
může lísteček přímo ochutnat a osvěžit si dech. Vnímáte tu vůni po citrónu? Co kdybychom 
si z ní udělali nápoj, který nás osvěží?

Postup:
Ustřihneme několik stonků meduňky a otrháme z nich asi dvě hrsti lístků. Opláchneme 
je a zalijeme 1,5 l studené pramenité vody. Vše rozmixujeme a necháme louhovat asi  
5 - 10 minut a přecedíme přes sítko. Med rozpustíme v trošce teplé vody a necháme 
vychladit a pak smícháme s přecezeným výluhem z meduňky a šťávou z citrónu. Mů-
žeme podávat ozdobené kolečky citrónu a lístky meduňky.  Nápoj přináší příjemné 
osvěžení v horkých dnech. 

Hodnocení (reflexe):
• Jak se jmenuje rostlina, ze které jsme připravovali nápoj?
• Z čeho (z jakých ingrediencí) jsme vytvořili nápoj?
• Byl pro vás nápoj osvěžující?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Zná jméno rostliny, ze které jsme nápoj připravovali.
• V záhonu pozná rostlinu meduňky podle listu a vůně.
• Podílí se na přípravě nápoje.
• Ochutná nápoj a okomentuje jeho chuť.



Didaktický text:
Pěstování: ze semen, dělením trsu ve výživné lehčí půdě na polostinném záhonu.
Sběr a sušení: květen - září nať do květu.
Rostliny sbíráme za slunného počasí, za sucha. Vybíráme jen nepoškozené, zdravé rostliny. 
Vkládáme je do košíku. Rozdělíme je pak do malých kytiček. Svážeme je provázkem  
a pověsíme na stinném a vzdušném místě. Listy ukládáme do papírového sáčku, plátěného 
pytlíky nebo do čisté, dokonale suché sklenice. Rostlina voní po citrónu.
Účinky: léčí nevolnost, revmatismus, nespavost, nadýmání, bolesti hlavy, upravuje trávení.

Další náměty:
Pytlíček s meduňkou. Do plátěného pytlíčku dáme několik usušených listů meduňky  
a pohankové slupky. Zavážeme jej mašličkou a dáme si ho na polštář. Zbývá jen popřát 
hezké sny.
Kostka ledu. Vybereme pěkné lísky meduňky a podle velikosti 1-3 vložíme do tvořítka na 
led. Zalijeme vodou a dáme do mrazáku. Můžeme si tak třeba zpestřit ledový čaj. Meduňka 
nápojům propůjčuje citrónovou chuť. 
Meduňková koupel. Do velkého hrnce nalijeme 3 l vody a přivedeme k varu. Nasypeme 
tam asi 200 g nasbíraných bylinek. Snížíme teplotu a necháme cca 15 min. luhovat. Přece-
díme a odvar přidáme do teplé vody ve vaně. Koupel by měla trvat asi 20 min. Můžeme si 
do ní přidat ještě lipové květy, heřmánek, levanduli, mátu, mateřídoušku, …
Snítky meduňky v kuchyni. Můžeme je přidat do salátů, polévky, majonézy nebo i do 
omáček.
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