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Ktorej skupine potravín sa dnes budeme venovať, sa tretiaci a štvrtáci dozvedeli z tajničiek, 

ktoré sme si pre nich pripravili. Neboli to hocijaké tajničky, ale nenápadne vedomostné.(viď. 

v prílohe)   Dnes nám zostala posledná časť potravinovej pyramídy. Je to najmenšia časť. 

Prečo asi? Takúto otázku sme dali našim žiakom a odpovedali správne. Je to skupina, ktorú 

by sme mali jesť striedmo a sladkosti jesť len príležitostne. Nad sladkosťami sa žiaci 

pousmiali a vyslovili svoj názor, že je to ťažké im odolať, pretože sladkosti majú naozaj 

veľmi radi. Žiaci si zvolili potravinovú hliadku a kontrolovali spolužiakom, čo si dnes 

priniesli na desiatu. A čo hliadka zistila? Že skoro každý žiak má na desiatu nejakú sladkosť. 

Kedy si môžeme dovoliť nejakú sladkosť? Po zvýšenej fyzickej námahe, turistickej túre, po  

pohybových hrách a pod. Vtedy vydáme veľa energie a treba ju doplniť. Tak sa žiaci rozhodli, 

že dopoludnia sladkostiam odolajú a s čistým svedomím si ju doprajú až po pohybových 

hrách a športovaní, ktoré na nich dnes čaká.  

Čo vlastne spôsobuje konzumovanie tejto skupiny? Na to už odpovedali žiaci. Vedeli dobre, 

že obsahujú veľa cukrov a tým i veľa energie. Ak ju nespália pohybom, začnú priberať na 

váhe a tvorí sa im tuk, ktorý sa ukladá na brušku, zadku, nohách a pod. Okrem toho sa kazia 

zuby. A čo s tým, keď dostaneme chuť na niečo sladké? Poznáme zdravšiu náhradu – napr. 

medík. Alebo si ísť zašportovať? 

Ďalšou skupinou, ktorej sme sa venovali, boli tuky. Tuky taktiež ako bielkoviny a sacharidy 

patria k živinám, z ktorých telo získava energiu. Žiaci poznali, že tuky sú v oleji, masti, 

v masle, ..... Nad čím sa však divili, že tuky obsahujú i oriešky, semená, gaštany. .... 

Upozornili sme žiakov, že oriešky môžu vyvolať často alergické reakcie a treba ich jesť len 

naozaj v malom množstve, lebo obsahujú veľa tukov a môže nám byť z nich naozaj veľmi 

ťažko. 

Poukázali sme si na rozdiel medzi cukrami a tukmi, i keď z obidvoch čerpáme energiu. O 

tom, že tuky nás chránia pred chladom, sme si dali ako príklad zvieratká.(obaľujú sa tukom 



a tak sa chránia pred chladom) A kde sa nám ukrývajú tuky? V akých potravinách? 

Samozrejme, zase v tých, ktoré majú deti rady- lupienky, hranolky, čipsy.  

Je zdravšie jesť nepražené oriešky ako pražené? Prečo? Žiaci už odpovedali bez premýšľania. 

Nevyhnutnou zložkou našej potravy je ...... Na odpoveď sme nemuseli ísť ďaleko, stačilo 

povedať meno hlavnej postavy MARUŠKA a žiaci vedeli, že je to soľ.  Pripomenuli sme, že 

soľ tiež patrí ku skupine potravín, s ktorými musíme zaobchádzať opatrene. Škodlivý je tak 

jej prebytok, ako i nedostatok. Soľ patrí medzi základné živiny nevyhnutné pre fungovanie 

organizmu a ľudské telo si ho nevie vyrobiť. (ako kráľ ochorel z nedostatku soli. 

Na záver deti vypracovali vedomostný test, ktorý sme použili u učebnej pomôcky pre 

základné školy – Stravuj sa zdravo. Odpovede na otázky sme si navzájom vykonzultovali 

a prediskutovali. Keďže nás dnes ešte čakalo popoludnie plné hier, športu, dovolili sme si so 

žiakmi vyrobiť vlastnú sladkosť, akú si vyrábali ich staré, či prastaré  mamy. Každý žiak 

ochutnal vyrobenú sladkosť. Nie všetkým sa však páčila. Či už pre jej horkosladkú chuť, 

alebo by mal niekto zlé svedomie z nesprávneho stravovania?  

Fotodokumentácia z výroby cukríkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naša potravinová pyramída 

 

 

 

 



 

Otestujte si vedomosti                         (Stravuj sa zdravo –uč.pomôcka pre ZŠ) 
Zakrúžkujte v nasledujúcich otázkach jednu správnu odpoveď! 

1. Potravinová pyramída je rozdelená na: 

a) 2 poschodia 

b) 4 poschodia 

c) 3 poschodia 

2. Potraviny na najvyššom poschodí potravinovej pyramídy by sme mali 

jesť: 

a) vo veľkom množstve 

b) často 

c) príležitostne, striedmo 

3. Koľko porcií obilnín by sme mali denne zjesť? 

a) 3 porcie 

b) 6 porcií 

c) žiadnu 

4. Koľko porcií zeleniny by sme mali denne zjesť? 

a) 5 porcií 

b) 2 porcie 

c) 3 porcie 

5. Koľko porcií ovocia by sme mali denne zjesť? 

a) 5 porcií 

b) 2 porcie 

c) 3 porcie 

6. Koľko porcií mlieka a mliečnych výrobkov by sme mali denne zjesť? 

a) 2 porcie 

b) 1 porciu 

c) 4 porcie 

7. Koľko porcií mäsa, vajec a strukovín by sme mali denne zjesť? 

a) 5 porcií 

b) žiadnu 

c) 2 porcie 
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8. Ktoré potraviny patria na 1. poschodie potravinovej pyramídy? 



a) jablko, melón 

b) chlieb, ryža 

c) mäso, fazuľa 

9. Ktoré potraviny patria na 2. poschodie potravinovej pyramídy? 

a) zemiaky, banán, brokolica 

b) buchta, ovsené vločky 

c) cukríky, maslo 

10. Ktoré potraviny nepatria na 3. poschodie potravinovej pyramídy? 

a) olej, čokoláda 

b) vajcia, hrach 

c) kurča, jogurt, ryby 

11. Ktoré potraviny patria na 4. poschodie potravinovej pyramídy? 

a) acidofilné mlieko, praženica 

b) zákusky, cukríky, zmrzlina, bravčová masť, maslo 

c) paprika, hrozno, mrkva 

12. Aká by mala byť naša strava? 

a) pestrá a vyvážená 

b) nepravidelná 

c) má sa jesť iba ovocie a zelenina 

13. Koľko pohárov tekutín by sme mali vypiť v priebehu dňa? 

a) 1 pohár 

b) 3 poháre 

c) 8 pohárov 

14. Ktorý z týchto nápojov je vhodný na uhasenie smädu? 

a) minerálna voda 

b) kofola 

c) pomarančová limonáda 

15. Ktorý z týchto nápojov nie je vhodný pre deti? 

a) čaj 

b) tonik 

c) džús 
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16. Ktoré tvrdenie je správne? 

a) pred jedlom sa nemusia umývať ruky 



b) jesť veľa sladkostí je zdravé 

c) raňajky majú tvoriť základ jedálneho lístka 

17. K pohybovým aktivitám sa zaraďujú tieto činnosti: 

a) korčuľovanie, futbal, plávanie, prechádzka 

b) pozeranie televízie 

c) hranie sa na počítači 

VYHODNOTENIE: 

 

Celkový počet bodov: 
14 – 17 Blahoželáme! Veľmi dobre ste sa naučili zásady správnej životosprávy. Nesmiete 

však zabudnúť využívať tieto vedomosti v každodennom živote! 

 

10 – 13 Váš test dopadol dobre, avšak niektoré poznatky ste si nezapamätali dobre. 

Vyhľadajte si informácie k otázkam v encyklopédiách, na ktoré ste nevedeli odpovedať, alebo 

sa  opýtajte Vašej pani učiteľky. 

 

0 – 9 Ak máte 9 alebo menej správnych odpovedí, nič to. Otázky, na ktoré ste nevedeli 

správne odpovedať, vám pomôžu nájsť a vysvetliť rodičia alebo pani učiteľka. 

 

 

Správne odpovede: 

1-b; 2-c; 3-b; 4-c; 5-b; 6-a; 7-c; 8-b; 9-a; 10-a; 11-b; 12-a; 13-c; 14-a; 15-b; 

16-c; 17-a. 
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1. nevyšľahaná 

šľahačka 

2. nezdravá sladká 

prísada do vody 

3. smažené zemiaky 

4. čo ti spôsobí kazy 

na zuboch  

 

  

 

 

 

1. čo obsahujú obilniny? 

2. Nachádza sa v obilninách, v ovocí , v zelenine? 

3. kapor 

4. jedna porcia sa zmestí do                                                                                          

5. Zelenina plná vitamínu A 

6. skupina potravy plná vitamínov  

7. bielkoviny slúžia na obnovu kože, nechtov a   

8. ovocie a zelenina nám poskytujú  

9. jedlá a výrobky z 1. poschodia pyramídy nazývame  
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1. vápnik je potrebný na 

2. rastie vo vinohrade 

3. strukovina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Dubovany, Dubovany 177, 922 08 Veselé 

(neplnoorganizovaná škola) 

PaedDr. Darina Havrlentová 

0908741552 

darina.havrlentova@centrum.sk 

 

Účasť na príspevku:  

dopoludnia 19 žiakov 

popoludní 24 žiakov 

 

celkový počet žiakov 28 

 

Všetci žiaci sa zúčastnili akcie na príspevok. 
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