
 Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 
16. október 2017 – pondelok 

ZŠ  MALINOVSKÉHO  1160/31,  958 06  Partizánske 



Aktivity zrealizované k téme: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky  
• Rozhlasová relácia „Hovorme o jedle“ – dvaja žiaci zo 6. B, 

• Partnerské učenie v SOŠ agrotechnická Topoľčany – 9. A, 6. A, 6. B, 

• Exkurzia do Mlyna v Čereňanoch – 6. A, 6. B, 

• Exkurzia do Šimonovianskej pekárne – 6. A, 6. B, 

• Mapa Slovenska – kde čo pestujeme – geografia, 9. A 

• Chemické pokusy s obilninami, cereáliami, zemiakmi, škrobom – 7. A, 8. A, 9. A, 

• Chlieb, obilniny na biológii – 6. A, 6. B, 

• Hovorme o chlebe, zemiakoch a cestovinách – anglický jazyk, 6. B, 

• Citáty o chlebe – slovenský jazyk, 8. A, 

• Zisťovanie energetickej hodnoty chleba – fyzika, 7. A, 

• Tvorba záložiek a magnetiek na tému chleba a pečiva  - výtvarná výchova, 6. A, 

• Aký chlieb, aké pečivo jedávaš na raňajky? – prieskum - informatika, 

• Pexeso – výroba hry - informatická výchova – 6.B, 7. A, 8. A, 9. A, 

• Interaktívne maľované čítanie „Ako sa pečie chlieb“ – triednické hodiny - 6. B, 8. A a 9. A, 

• Tri generácie – varenie slovenských cestovinových jedál – 6. B, 

• Tvorba reklamy – SLÍŽE, PERKY, HALUŠKY – 6. B, 

• „Chlieb náš každodenný daj nám dnes....“ – 2. B, 4. B, 

• Chlieb pre obyvateľov Partizánskeho - 6. A, 6. B, 

• Partnerské učenie šiestakov so žiakmi celého I. stupňa, 

• Partnerské učenie šiestakov s predškolákmi z Malých Uheriec, 

• Mňam, mňam, do bruška si dám – príprava jedla 6. B, 

• Palacinky priateľstva – 6. A, 6. B, 8. A, Hrianky – 4. A, Špagety a penne – príprava jedla  4. B, 

• Pizza slimáčiky – príprava jedla – prváčikovia a 3. B, 

• Plnené pečené žemle a pupáčky – 3. A, Nátierky na chlebík – príprava jedla 1. A, 

• Chlieb na celý rok pre všetkých obyvateľov nášho mesta – 8. A, 9. A. 



Rozhlasová  relácia  

(pre všetkých žiakov - 274)   

V pondelok 9. októbra, dvaja šiestaci uskutočnili vyhlásenie do 

školského rozhlasu o týždni zdravej výživy a zapojení sa do projektu  

HOVORME O JEDLE, do prvej vzdelávacej oblasti a chutného 

maľovania. Dve výborné pesničky od Mira Jaroša deti aj dospelých 

naštartovali tým správnym smerom. Do projektu sa zapojila aj 

školská jedáleň. 
 

V relácii vyzvali žiakov ku zdravému stravovaniu, aktivitám,  

vareniu, pečeniu.  

 

Do vestibulu školy žiaci umiestnili nástenku s názvami jednotlivých 

tém v tejto vzdelávacej oblasti, žiaci projektovej triedy sa zároveň pri 

nástenke aj odfotili. 

V ten istý deň na krátkej porade sa pedagógovia dohodli o aktivitách 

a organizácii vzdelávacej aktivity. 



Tento školský rok sme sa rozhodli, že sa pokúsime zrealizovať 
CESTU CHLEBA a vyzdvihneme SLOVENSKÉ MÚČNÉ JEDLÁ 

 

Exkurzie sme museli uskutočniť skôr, aby sme v projektový deň mohli 

zrealizovať výpočty pomocou údajov, ktoré sme získali. 

Tiež preto, aby žiaci, ktorí sa exkurzií zúčastnili, odovzdali v partnerskom 

učení svoje poznatky ďalším žiakom. 

Uskutočnené exkurzie: 

•SOŠ agrotechnickú v Topoľčanoch – dozvedeli sme sa o pestovaní 

obilnín, 

•Mlyn v Čereňanoch – dozvedeli sme sa  o mletí múky, 

•Šimonovianska pekáreň – dozvedeli sme sa o pečení chleba. 

 

Varenie slížov, periek a halušiek s mamičkami a starou mamou bolo tiež 

skôr. V rámci tejto aktivity sme natočili reklamu, ktorú sme chceli tiež v 

rámci projektového dňa ukázať. 

 

Všetkým partnerom v rámci projektu sme odovzdali ďakovné listy. 



Partnerské učenie v SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch  

(45 žiakov – 30 z našej školy, 15 z SOŠ)  

V pondelok, 25. septembra,  boli naši šiestaci a deviataci na partnerskom 
učení v SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch. Študent 4. ročníka im 
porozprával o tom, aké  je pestovanie poľnohospodárskych plodín 
dôležité. V diskusii odpovedal aj na otázky spojené s produkciou našich 
obilnín, krmovín. Získali sme aj informáciu o hektárových výnosoch 
obilnín, kukurice, či zemiakov. Súčasťou tohto dňa bolo aj predstavenie 
študijných a učebných odborov tejto školy a prehliadka školy.  
Poľnohospodárov na Slovensku veľa chýba a preto dúfame, že niektorí 
naši deviataci sa rozhodnú pre štúdium práve v tejto škole. 



Exkurzia do MLYNA V ČEREŇANOCH  

(20 žiakov šiesteho ročníka a 6 rodičov)  

Exkurzia sa uskutočnila v sobotu, 12. októbra. Žiakov priviezli na osobných 

autách ochotní rodičia. Počas exkurzie nás sprevádzal pán Juraj Vrtiel, ktorý 

predstavuje siedmu generáciu tohto rodu mlynárov. História mlyna siaha až do 

14. storočia. Mlyn má tri poschodia, srdcom je vyosievač, ktorý triedi zomleté  

obilie na múku,  krupicu a hrubé častice. Pomocou sít sa potom získava múka  

hladká, hrubá, polohrubá. V mlyne melú aj múku špaldovú, ktorá je veľmi 

žiadaná. Z obilia sa získa si 75% múky, asi 23 % otrúb a približne 2% tvorí 

odpad vo forme šúp. Pán Juraj Vrtiel pravdepodobne patrí 

medzi posledných vyučených mlynárov na Slovensku.  



Exkurzia do ŠIMONOVIANSKEJ PEKÁRNE 

(15 žiakov šiesteho ročníka a 4 rodičia)  

V stredu, 11. októbra 2017, žiaci šiesteho ročníka absolvovali večernú exkurziu 

v Šimonovianskej pekárni spolu so svojimi rodičmi. Začiatky Šimonovianskej 

pekárne siahajú do 30-tych rokov minulého storočia. Pekáreň denne produkuje 

800kusov chleba, 3 500 až 4 000 kusov bieleho pečiva, 1 500 kusov grahamového 

pečiva. Tiež pečú koláčiky a vianočky. Chlieb sa pečie v noci. Jeho rozvoz začína 

hneď po polnoci. Najčastejšie sa robí rascový chlieb, najčastejšia hmotnosť 

upečeného chleba je 900 g. V pekárni to krásne voňalo, bolo tam teplúčko. 

Príjemná atmosféra bola daná aj našim sprievodcom, majiteľom pekárne, pánom 

Vladimírom Smatanom. Deti si dokonca mohli tvarovanie chlebíka aj vyskúšať.  



Mapa Slovenska – kde čo pestujeme 

(23 žiakov) 

Žiaci z 9. A na hodine geografie pracovali s atlasom, učebnicou  

a internetom. Snažili sa lokalizovať, kde v rámci Slovenska sa pestuje 

najviac obilnín, kde najviac zemiakov, kde kukurica. Dokonca vyhľadávali, či 

sa aspoň v menšom nepestuje niekde ryža. Zároveň využívali aj informácie 

z partnerského učenia v SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch. 

V diskusii rozoberali príčiny klesania podielu kvalitnej poľnohospodárskej 

pôdy. Tiež príčiny toho, prečo Slovensko musí niektoré plodiny dovážať z 

iných krajín. 



„Chemické pokusy s obilninami, cereáliami, škrobom“  

(65 žiakov) 

Pokus ako správne uskladniť ošúpané 

zemiaky, aby nepodliehali rýchlej oxidácii 

vzdušným kyslíkom sme realizovali počas 

dvoch dní. Naše odporúčanie je: 

Keď ošúpete viac zemiakov ako potrebujete 

v danej chvíli na varenie a chcete ich čo 

najlepšie uchovať do ďalšieho dňa dajte ich 

do studenej vody, pridajte niekoľko kvapiek 

citrónovej šťavy a zatvorte do chladničky. 

Pred ďalším použitím ich prepláchnite 

studenou vodou. Budú ako čerstvo ošúpané.  

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka na 

hodinách chémie uskutočnili pokusy s obilím, 

zemiakmi, škrobom. 

 

Pokus s dôkazom železa v obilí  

pomocou magnetu nevyšiel. 

Preto sme si pozreli video z youtube, 

kde je efektne dokázané železo v ceráliách: 

https://www.youtube.com/watch?v=NHqN-Be5nlU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NHqN-Be5nlU
https://www.youtube.com/watch?v=NHqN-Be5nlU
https://www.youtube.com/watch?v=NHqN-Be5nlU


„Chemické pokusy s obilninami, cereáliami, škrobom“  

(65 žiakov) 

Pokus Dôkaz škrobu v pšenici bol jednoduchý a efektný. Jód po pridaní do 

pšenice s vodou nezmenil farbu. Museli sme pšenicu niekoľko dní nechať 

močiť vo vode, rozdrviť ju, tak škrob uvoľniť. Farebná zmena bola okamžite.  

Pozrite si VIDEOPOKUS 

ktorý uskutočnili dve šikovné ôsmačky.  

Dôkaz škrobu v Solamyle a v Gustine 

https://youtu.be/6Y2UqA9cr0g  

 

https://youtu.be/6Y2UqA9cr0g


CHLIEB, OBILNINY NA BIOLÓGII U ŠIESTAKOV 

(30 žiakov) 

•6.A - pozorovanie klíčenia jednoklíčnolistových rastlín (obilniny - raž, pšenica, kukurica), 

•6.B - vypestovanie plesne hlavičkatej na chlebe a pozorovanie plesne hlavičkatej 

(narastenej na nesprávne uskladnenom chlebe)  pod mikroskopom. 

•6.B - pozorovanie a porovnávanie rôznych spôsobov uskladnenia chleba - v utierke, 

      v igelitovom vrecku, v plastovej nádobe, v chlebníku. 

•Výsledok: Najlepšie sme uskladnili chlieb zabalený v utierke a umiestnený v plastovej 

nádobe, na 2. mieste bol chlieb uložený na voľno v plastovej nádobe a na 3. mieste sa 

umiestnil chlieb zabalený vo vrecku a plastovej nádobe. Na poslednom 4. mieste skončil 

chlieb uložený v chlebníku - prišli tam mravce  a museli sme to zlikvidovať. 



HOVORME O CHLEBE, ZEMIAKOCH A CESTOVINÁCH 

(15 žiakov) 

Žiaci 6.B na hodine anglického jazyka v pondelok pracovali v 3 skupinách:  

• Story of bread ( Príbeh chleba). Predstavili v angličtine chlieb ako jedlo známe už 

v starovekom Egypte, spomenuli pekárne objavené v Čechách pred 7 000 rokmi a taktiež 

Júlia Cézara, ktorý rozdával chlieb v starovekom Ríme ľuďom zadarmo, aby si ich získal.  

• Journey of potatoes (Cesta zemiakov). Žiaci sa dozvedeli o zemiakoch, ktoré k nám boli 

dovezené z Južnej Ameriky (Peru, Kolumbia), boli obľúbené u námorníkov, ktorých chránili 

pred chorobami.  Nazývajú sa aj druhý chlieb. 

• History of pasta (História cestovín). Dostali sme sa do antického Grécka, kde sa ako prvé 

objavili. Najväčšej obľube sa tešia v Taliansku a dnes ich poznáme okolo 800 druhov. 



Citáty o chlebíku    

(23 žiakov) 

Citáty o chlebíku tvorili ôsmaci na hodinách slovenského jazyka. 

Pšenicou sa polia vlnia, 

vďaka nej nám chleba vonia. 



ZISŤOVANIE ENERGETICKEJ HODNOTY SUCHÉHO CHLEBA  

(21 žiakov) 

•Žiaci 7. A uskutočnili pokus na fyzike: nechali horieť kúsok suchára, ktorého 
hmotnosť zistili pomocou rovnoramenných váh.  

•Aby vedeli lepšie porovnať nameranú hodnotu so skutočnou energetickou 
hodnotou, zvolili suchár, kde na obale bol uvedený údaj s energetickou hodnotou  

(1 609kJ na 100g).  

•Výpočtami po pokuse zistili, že teplo odpovedajúce 100 g je 401,28 kJ. V diskusii so 
žiakmi sa riešil problém, prečo vyšiel takýto výsledok a nie 1609 kJ.  



Tvorba záložky a magnetiek 

 ( žiaci 6. A –15 žiakov výrobcovia, pre 30 žiakov z iných škôl) 

Žiaci zo 6. A a na hodinách výtvarnej výchovy tvorili záložky do kníh pre žiakov 

 z I. stupňa a partnerskú školu vo Valašskom Meziříčí s obrázkami výrobkov z 

obilia – chlebík, pizza, šiška...  

Magnetky  vytvorili pre predškolákov. Sú to obrázky z maľovaného čítania „Ako sa 

pečie chlieb“. Magnetky budú predškolákom slúžiť na hru: 

Usporiadaj magnetky do postupu, ako sa pečie chlieb. 



Aký chlieb, pečivo, jedávaš na raňajky?  

(156 žiakov) 

Dotazník o chlebe a pečive počas raňajok vytvorili  žiačky 8. A triedy na hodine 

svet práce. Dotazník vyplnili žiaci 3. - 9. ročníka, dievčatá aj vyhodnotili jeho 

výsledky. Prieskumu sa zúčastnilo spolu 156 žiakov..  

Až 83 žiakov z celej školy raňajkovalo pečivo, pozrite sa na zastúpenie 

jednotlivých druhov pečiva. 



Aký chlieb, pečivo, jedávaš na raňajky?  

(156 žiakov) 

Na otázku, aké je ich najobľúbenejšie pečivo odpovedali takto. 

Vyhráva teda rožok, najmenšie zastúpenie má lístkové cesto a muffiny. 



Aký chlieb, pečivo, jedávaš na raňajky?  

(156 žiakov) 

Z kruhových 

diagramov 

vyplýva, že 

dievčat raňajkuje o 

9 % viac ako 

chlapcov. 

Teší nás, že až 61 

% všetkých 

opýtaných doma 

raňajkuje a 26 % 

sa naje hneď v 

škole.  

Zvyšných 13 % 

musí prehodnotiť 

„neraňajkovanie“, 

lebo raňajky sú 

najlepší štart do 

celého dňa. 



PEXESO – výroba hry 

(36 žiakov) 

PEXESO na tému chleba, pečiva sme vytvárali na hodine informatiky, techniky a svete 

práce. Zapojila sa celá trieda 6 .B, dievčatá 7. A. Pár vybraných žiačok z 8. A a 9. A 

pomáhalo pri hľadaní vhodných obrázkov a laminovaní vytlačeného pexesa.  

Ku každému obrázku pridali slovenský aj český názov. Pexeso slúži aj na spoznávanie 

českého jazyka. Naša škola má družbu s tromi českými školami. Keď nás opäť 

navštívia, tak im pexeso odovzdáme ako malý darček. 

Tiež sme pexeso odovzdali aj predškolákom a deťom do školského klubu detí. 



Interaktívne MAĽOVANÉ ČÍTANIE „Ako sa pečie chlieb“ 

 40 žiakov 

Žiaci zo 6. B, 8. A a 9. A na triednických hodinách pripravili pre žiakov  

z I. stupňa a pre predškolákov interaktívne maľované čítanie v programe 

PowerPoint.  

Maľované čítanie „Ako sa pečie chlieb“ slúžilo na partnerské učenie so 

žiakmi z I. stupňa a pre predškolákov.  

Podstatou bolo vybrať zo štyroch navrhovaných obrázkov ten, ktorý sa hodí 

do textu. 18 snímok, 16 úloh. Prezentácia je dostupná na 

https://1drv.ms/p/s!AuyGU7eZ1QwCkkPf0AQjHn28nfJn 

 

https://1drv.ms/p/s!AuyGU7eZ1QwCkkPf0AQjHn28nfJn


Všetci dobre vieme, že typické slovenské jedlo sú bryndzové halušky. Ak ku nim  

pridáme aj perky a slíže, určite sa nám začnú zbiehať slinky na jazyk. Takéto tri cestovinové 

jedlá varili žiaci 6. B  triedy s tromi mamičkami a jednou starou mamou.  Nešlo o súťaž. Išlo  

o to, aby sa deti naučili  zručnostiam pri varení. Aby spoločne navarili bryndzové halušky so  

slaninkou, makové či tvarohové perky, kakaové, či orechové slíže. Všetkým veľmi chutilo.  

Aj veľkému pomocníkovi, predškolákovi Matúškovi.  Všetky jedlá boli výborné.  

Tri generácie – varenie slovenských cestovinových jedál  

(15 žiakov) 



Žiaci 6. B vymysleli a natočili reklamu na slovenské cestovinové jedlá. 

Kliknite na väčší obrázok a reklama sa zobrazí. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5jt2DfyIAbA&feature=youtu.be 

Tvorba reklamy – SLÍŽE, PERKY, HALUŠKY 

 (15 žiakov) 

„Aké nudle? Aké noky? 

Slíže!    Perky!    Halušky! 

SLOVENSKÉ SÚ NAJ!  

PRETO SI ICH DAJ!“ 

https://youtu.be/C07uEaPvNwU
https://youtu.be/5jt2DfyIAbA


„CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES....“ 

 (30 žiakov) 

Žiaci 2. B a 4. B sa venovali téme chleba na hodinách náboženskej výchovy. 

Formou hádaniek vylúštili tému o chlebe, vypočuli si rozprávku s názvom  

„Paštekový chlebík “ ktorej hlavná myšlienka viedla žiakov k pochopeniu, že 

chlieb je vzácny Boží dar pre ľudstvo, chlebom sa neplytvá a ani sa nevyhadzuje 

do odpadu, chlieb si treba vážiť. V pracovnom liste následne riešili rébus vzniku 

a výroby chleba. Súčasťou hodiny bola aj ochutnávka rôznych druhov chleba. 

Téma vyústila k modlitbe „Otče náš“ v ktorej si žiaci osvojili a následne vysvetlili 

časť modlitby, v ktorej sa modlíme „chlieb náš každodenný daj nám dnes“.  



CHLIEB PRE OBYVATEĽOV PARTIZÁNSKEHO  

(30 žiakov 6. A a 6. B)  

•Viete koľko chleba potrebujú Partizánčania na jeden deň, ak jeden človek 

priemerne zje tri krajčeky chleba a jeden krajček má hmotnosť 50 gramov? 

Šiestaci to už vedia, lebo to vypočítali na matematike. 

•Museli zistiť, koľko obyvateľov má Partizánske. Potom vypočítali, že na jeden deň 

potrebujeme v Partizánskom 3 375,5 kg chleba, čo predstavuje 3 755 bochníkov 

chleba, každý  o hmotnosti 900 gramov. Zdá sa vám to veľa? Veru ani nie, lebo 

odborníci odporúčajú denne ešte väčšiu spotrebu chleba. 

•Šiestaci aj odôvodnili, prečo sme v našich výpočtoch počítali len s tromi krajčekmi 

chleba na osobu.  



Partnerské učenie šiestakov so žiakmi celého I. stupňa  

(16 žiakov zo 6. A a zo 6. B a 130 detí z I. stupňa)  

•V pondelok, 16. októbra, mali žiaci I. stupňa partnerské učenie so žiakmi 6. ročníka počas 

štvrtej vyučovacej hodiny. 16 šiestakov sa stalo učiteľmi. Snažili sa malým kamarátom 

priblížiť tému ako sa pečie chlieb. 

•V interaktívnom maľovanom čítaní v počítači hľadali správne obrázky na doplnenie viet.  

•V druhej časti šiestaci prečítali deťom rozprávku o chlebe. Potom kreslili postavy a veci z 

rozprávky. Obrázky vystrihli a v logickom slede nalepili na plagát. Takúto maľovanú rozprávku 

si ponechali v triede. 

•Na konci každej hodiny šiestaci odovzdali triednym pani učiteľkám pohár pšenice. Bude im 

slúžiť na vyučovanie prírodovedy. Môžu si vyskúšať napríklad jednoduchý pokus ako pšenica 

klíči. 



Partnerské učenie s predškolákmi z MŠ Malé Uherce  

(15 žiakov 6. B a 20 predškolákov)  

Pšenička sa zaseje, narastie, zožne, pomelie na múku a upečie chlieb. 

V maľovanom čítaní sa o tom dozvedeli aj predškoláci z Malých Uheriec. Potom  

kreslili obrázky z rozprávky o chlebe, podobne ako aj žiaci I. stupňa v pondelok.  

Oproti nim mali ale výhodu. Na konci kreslenia mali riadnu hostinu. Šiestaci pre  

nich napiekli so starou mamou svojho spolužiaka výborné sezamové pagáčiky.  

Predškoláci im za takúto peknú hodinu zaspievali pesničku o jabĺčku. Na záver im 

šiestaci odovzdali magnetky aj pexeso s touto tematikou. 



MŇAM, MŇAM, DO BRUŠKA SI DÁM 

(15 žiakov)  

 Veru nijak inak sa nedá nazvať dobrota, ktorú napiekli žiaci zo 6. B spolu so starou 

mamou svojho spolužiaka, pani Jiřinou Belianskou. Vynikajúce slané sezamové 

pagáčiky. Pani Belianska je vychýrená miestna cukrárka a pekárka. 

Dve dávky pagáčikov priniesla upečené. Na ďalšiu dávku cesto zamiesila, každý 

skúšal vykrajovať. Keď sa pagáčiky piekli, žiaci sa dozvedeli všeličo zaujímavé od 

pani cukrárky, z jej cukrárskeho remesla. A ako im chutilo? 

Po dvoch misách pagáčikov sa len tak zaprášilo. Pani učiteľka triedna ledva 

uchytila jednu misu na partnerské učenie s predškolákmi. 



PALACINKY PRIATEĽSTVA – príprava jedla 

(32 žiakov)   

Že sa vieme zvŕtať v kuchyni a piecť z múky dobroty sme ukázali aj 

priateľom z Čiech – z Benešova a Valašského Meziříčí. Ale nielen žiaci  

z našej školy kuchtili. Naučili to aj našich priateľov. Čo si napiekli, to aj 

zjedli. Zostali len prázdne taniere. 



Šikovní prváčikovia si dnes vyskúšali upiecť s pomocou mamičky a pani 

učiteľky chutných pizza slimáčikov. Veľmi im chutili. Podobne piekli  

slimáčiky aj v 3. A. Prišli ich pochváliť aj pani kuchárky zo školskej jedálne. 

PIZZA SLIMÁČIKY – príprava jedla 

(30 žiakov) 



•Deti v 3. A vydlabali vnútro žemle. Do vnútra si každý vložil plátkový syr, potom 

nakrájanú párku, nakrájanú slaninu. Poliali si to kečupom, naň si dali kukuricu, 

salámu a navrch postrúhaný tvrdý syr. Keď boli žemle upečené, deti si ich 

poukladali na taniere a papali. 

•Rožky nakrájané na kolieska deti položili do dvoch hrncov. Zohriali mlieko s 

trochou cukru. Teplým mliekom poliali nakrájané rožky. V mise zmiešali 

hrudkový tvaroh, vanilkový cukor, kryštálový cukor a práškový cukor. Keď bol 

tvaroh vymiešaný, posypali ním nakrájané rožky, teda pupáčky – pekávame ich 

na Vianoce. Potom  pupáčky zamiešali a spapkali. 

PLNENÉ PEČENÉ ŽEMLE A TVAROHOVÉ PUPÁČKY 

– príprava jedla (17 žiakov) 



Žiaci 4. A triedy si pripravili chutnú desiatu - hrianky. Každý si priniesol 

svoju obľúbenú prílohu.  

Niektoré deti jedli hrianky prvýkrát v živote a tak im zachutili, že sa rozhodli 

napísať Ježiskovi, že si prosia pod stromček hriankovač. 

HRIANKY – príprava jedla 

(15 žiakov) 



Žiaci zo 4. B spoznávali rôzne druhy cestovín, porovnávali ich. Uvarili 

špagety v smotanovej omáčke s cuketou a penne s drvenými paradajkami, 

petržlenom a syrom. Tiež sa učili, v ktorej krajine sú aké cestoviny 

populárne. Hľadali v kuchárskych knihách a na internete rôzne 

medzinárodné recepty. Dianka rozprávala o receptoch, ktoré chystal jej 

ocko, keď robil v talianskej reštaurácii. 

ŠPAGETY A PENNE – príprava jedla 

(16 žiakov) 



Žiaci 1.A pripravili chutné nátierky - vajíčkovú a tvarohovú, ktoré natierali 

na celozrnné pečivo. So svojimi výrobkami sa podelili aj s pani kuchárkami, 

ktoré ocenili ich kulinárske umenie.  

Za odmenu im ukázali priestory, kde každý deň pripravujú chutné jedlá.   

NÁTIERKY NA CHLEBÍK – príprava jedla 

(19 žiakov) 



CHLIEB NA CELÝ ROK PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV NÁŠHO MESTA 

(41 žiakov)  

Žiaci 8. A a 9. A mali 16. októbra matematiku zameranú na výpočty o chlebe. 

Ku ôsmakom na začiatku prišla žiačka deviateho ročníka, ktorá im 

porozprávala o exkurzii v SOŠ agrotechnickej a čo sa tam dozvedela. 

Potom pred ôsmakmi vystúpila žiačka zo 6. B, ktorá hovorila o exkurzii v 

mlyne, ako sa melie obilie.  

Posledný výstup mala žiačka zo 6. A, ktorá hovorila o exkurzii v pekárni, ako 

sa pečie chlieb. Cez dataprojektor sa premietali fotografie z exkurzií. 

 

Žiaci potom dostali pracovný list, kde museli najskôr čítať informácie s 

porozumením a následne riešiť úlohu na koľkých hektároch musí byť 

vyprodukovaná pšenica pre všetkých obyvateľov mesta Partizánske, aby 

z nej mohli upiecť chlieb na celý rok? 

 

Ku tejto aktivite je vypracovaný metodický list. 



CHLIEB NA CELÝ ROK PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV NÁŠHO MESTA 

(41 žiakov)  

Na záver hodiny žiaci písali všetky povolania, s ktorými sa stretneme od času, 

kedy sa zrnko pšenice vysadí na pole, až pokiaľ si pochutíme na chlebíku. 



PUBLIKOVANIE 

 
• Na stránke našej školy a Facebooku 

https://zsmalinov.edupage.org/album/  

 

https://www.facebook.com/zsmalinovskeho 

 

 

• V regionálnych novinách TEMPO 

 

 

http://zsmalinov.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=0
https://zsmalinov.edupage.org/album/
https://www.facebook.com/zsmalinovskeho


Názov školy: Základná škola Malinovského, Partizánske 

Typ školy: plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou 

Adresa školy: Malinovského ulica 1160/31, 958 06 Partizánske 

 

Najaktívnejšia trieda dennej témy: 6. B, 6. A  

Počet žiakov v triede: 15 plus 15 

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa  zapojili do aktivity: 274 

Počet žiakov v škole: 274 

 

Téma dňa:  Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

Informácie o realizácii dennej témy: 

 Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 


