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Aktivity: 
 Návšteva sadu miestneho 

poľnohospodárskeho družstva – 1. - 4. roč. 

 Exkurzia do miestnej pekárne – 3. roč. 

 Návšteva v školskej kuchyni – 1. a 2. roč. 

 Nie sme lakomí 

Naše je  

 Zároveň sme pátrali po stopách pôvodu 
potravín na obaloch -  téma je 
spracovaná v samostatnej prezentácii 



Návšteva sadu miestneho 

poľnohospodárskeho  družstva– 1.- 4. roč. 

Už tradične sa deti prvého stupňa usadili do autobusu, 

ktorý ich odviezol za obec do sadu poľnohospodárskeho 

družstva. Našli tam viacero pokladov.  

 

Prvým boli jabĺčka. 

 



Druhým bola babička  

Tretím bol traktor.  



Štvrtým bol rakytník rašeliniakovitý – Tvrdošovské 

zlato. 

Aby sme sa dostali 

k plodom, treba 

búchať, búchať  

a búchať. To nám 

hocikde nedovolia. 

 



Exkurzia do miestnej pekárne – 3. roč. 

Deti tretieho ročníka sa podľa tradície našej 

školy boli pozrieť ako sa rodí chlebík v našej 

miestnej pekárni. Všetko bolo pre ne 

obrovské.  



Návšteva v školskej kuchyni – 1. a 2. roč.  

 Už vieme, odkiaľ pochádza jedlo, 

ktoré máme na tanieriku.  

 



Nie sme lakomí  
 Deti v rámci aktivít súvisiacich s potravinami 

nielenže uprednostňovali domáce suroviny, 

ale dali k nim i pridanú hodnotu a to bolo 

ich srdiečko. So svojimi dobrotkami sa vždy 

podelili. Malé deti s veľkými a naopak.  





Naše je...  

  Každoročne sa na našej škole koná výstavka 

Plodov jesene. Deti tak majú možnosť vidieť, či 

sa urodí v záhradách priamo v našej obci. Nie 

všetky deti majú priamy kontakt so 

záhradkami a je to pre ne veľmi lákavá 

výstavka. Nás neustále prekvapuje fantázia a 

zručnosť rodičov ktorí  z bežných surovín 

vytvárajú spolu s ratolesťami umelecké dielka. 

Aj  polievočka pre sovičku znie lákavejšie než 
tekvicová, nemyslíte?  



V rámci súťaže Hovorme o jedle pri príprave zdravých jedál 

uprednostňujeme domáce potraviny od pestovateľov – 
rodičov a starých rodičov.  

 



ZŠ J.A. KomensKého 
TvrdoŠovce 

 

 

Ďakujeme za pozornosť 
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Celkový počet detí je 290 a zapojili sa všetci. 


