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Aktivity zrealizované k téme Mlieko a mliečne výrobky od 
slovenských kravičiek 

 Maľované čítanie 

 Tvorivá dielňa 

 Netradičná mliečna slovenčina 

 Tvorba žiackych prezentácií  

 Cesta ku kamarátkam ovečkám 

 Premietanie filmu „Cesta mlieka“ 

 Predstavenie mliečnych výrobkov RAJO, hlavného sponzora 

 Výroba nátierok, domáceho masla, tvarohu a pudingov 

 Ochutnávka mliečnych výrobkov 

 Prezentácie žiakov 3. a 4. ročníka o mlieku 

 Inštalácia prác na chodbách školy 

 Športujeme s kravičkami 

 Adopcia slovenskej kravičky 

 Exkurzia v poľnohospodárskom družstve 

 Publikovanie aktivít na školskej stránke 



Naše oblečenie 

 Ráno 18.10.na našej škole  nevyzeralo vôbec pochmúrne. S príchodom každého 
žiaka sa postupne  rozvidnievalo. Pri schádzaní sa žiakov do školy bolo čoraz 
jasnejšie. Okrem detských očí rozjasnila vestibul školy prevládajúca biela farba v 
ich oblečení aj oblečení pani učiteliek. Chceli ladiť s farbou mlieka, pretože celý 
deň patril mlieku a zdravým mliečnym výrobkom. 



Maľované čítanie 1.ročník 
14. žiakov           

Naši prváci deň začali tvorbou 
maľovaného čítania. S pani 
učiteľkou vymysleli básničku, 
ktorú jej nadiktovali a tú 
následne pani učiteľka 
vytlačila. Potom vybrali 
obrázky, vystrihovali, 
vymaľovávali, lepili a báseň 
bola na svete. 



Tvorivá dielňa 2.ročník 
13 žiakov 

Druháci sa rozhodli, že budú 
tvoriť z obalov mlieka a  
mliečnych výrobkov. Najskôr 
podonášali obaly, nebolo sa kde 
pohnúť pri takom veľkom 
množstve. Následne vytvárali, 
na čo si zmysleli, každý za 
seba: žirafu, ďalekohľad, sovu, 
telefón, práčku so žmýkačkou 
a mnohé iné.  



Netradičná mliečna 
slovenčina 3. a 4. ročník 
11.žiakov  

Zábavné učenie neminulo ani 
tretiakov a štvrtákov. Každý 
ročník vytvoril päťveršie na 
tému MLIEKO, pohrali sa so 
slovom MLIEKO v písaní 
prídavných mien – akrostich.  

Tretiaci odpovedali na otázku 
„KDE?“ a spracovali „Mliečnu 
cestu“. 

Štvrtáci  odpovedali na otázku 
„PREČO?“, potom vytvorili 
obrázkovú pojmovú mapu. 



Tvorba žiackych prezentácií – 3. a 4.ročník 
11 žiakov 

Tretiaci a štvrtáci nadobudli isté poznatky na hodine netradičnej slovenčiny. 
Konkrétnejšie informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch hľadali prostredníctvom 
internetu. Učili sa selektovať, čo je dôležité pre nich a čomu nerozumejú. 
Vyberali obrázky, ktoré vkladali do svojich prezentácií. Tie neskôr prezentovali 
pred mladšími žiakmi. 



Cesta ku kamarátkam ovečkám 38 žiakov 

Počas prvej hodiny tvorenia pozoroval žiakov pán farár, ktorý chodil z triedy do 
triedy. Cez druhú hodinu sa z pozorovateľa stal sprievodca – učiteľ, ktorý 
všetkých žiakov školy pozval na svoju faru. Tam im ukázal svoje ovečky, o ktorých 
povedal všetko, čo vedel. Pripravil sa naozaj zodpovedne, pretože vedel, že celý 
deň bude o mlieku. Škoda len, že im nemohol ukázať dojenie, totiž v tom čase boli 
ovečky už zasušené, ale aspoň žiakom o tom porozprával. 



Premietanie filmu „Cesta mlieka“ 38 žiakov 

Trochu vymrznutí po návšteve ovečiek si žiaci oddýchli pri sledovaní filmu „Cesta 
mlieka“. No nielen oddýchli, ale aj sa niečo nové naučili, vyskúšali si svoje 
vedomosti s kravičkou v teste a spolu s ňou si aj zatancovali. 



Predstavenie mliečnych výrobkov RAJO, 
hlavného sponzora 38 žiakov 

 
Skôr ako sa začalo s mliekom a mliečnymi výrobkami pracovať, predstavili pani 
učiteľky žiakom všetky výrobky, ktoré vyrába spoločnosť RAJO. V krátkosti 
vysvetlili kde a kedy sa jednotlivé výrobky používajú. Poukázali na takú zvláštnosť 
ako laktosa free, pre koho sú určené tieto výrobky. Okrem výrobkov z firmy RAJO 
boli k dispozícii aj výrobky od iných výrobcov a aj domácich producentov. Tieto 
výrobky boli taktiež predstavené. 



Výroba nátierok, domáceho 
masla, tvarohu a pudingov 
38 žiakov 

Pri príprave mliečnych potravín na 
ochutnávanie sa podieľali všetci žiaci 
školy. Chlapci štvrtáci sa pokúšali z 
kyslej smotany trasením získať maslo 
(nepodarilo sa), tretiačky asistovali pri 
výrobe masla z pravej smotany, pri 
varení pudingu a spracovaní kyslého 
mlieka na tvaroh. Druháci miešali tri 
druhy nátierok – syrovú s cesnakom, 
bryndzovú s cibuľou a tvarohovú. Prváci 
asistovali pri prinášaní ingrediencií, 
odnášaní obalov do nádob, ochutnávaní a 
sem tam sa nám motali popod nohy. 



Ochutnávka mliečnych 
výrobkov 
38 žiakov 

Všade to rozvoniavalo až žiakom začalo 
škvŕkať v bruškách. Ochutnávka začala 
mliekom. Žiaci mohli ochutnať čerstvo 
nadojené kravské aj ovčie mlieko, mlieko 
s rôznym percentuálnym zastúpením 
tuku, bezlaktózové mlieko, ochutené 
mlieko. Niektorí sa odhodlali ochutnať 
cmar, ktorý vznikol pri výrobe masla. 
Pokračovalo sa v ochutnávke jogurtov, 
ochutených tvarohov. Potom pristúpili k 
stolu, kde boli rôzne syry, chlebíky s 
nátierkami, syrové a bryndzové koláče, 
aj koláč z kyslého mlieka. Nezabudlo sa 
ani na puding. Na ochutnávku sme pozvali 
pani kuchárky a tiež odniesli do 
materskej školy. Čo sa nezjedlo, nechalo 
sa na poobede do školského klubu, ponúkli 
sme rodičov a niečo ostalo aj na druhý 
deň. 



Prezentácie žiakov 3. a 4. ročníka o mlieku 
38 žiakov 

Po ochutnávke prišiel čas na prezentovanie. Tretiaci a štvrtáci si pripravili v 
skupinách prezentácie o mlieku a mliečnych výrobkoch.Všetci veľmi milo prekvapili, 
prezentácie boli veľmi zaujímavé a za tie boli odmenení potleskom od mladších 
žiakov a pani učiteliek. 



   Inštalácia prác na chodbách školy 
 

Za obedom pani učiteľky spolu s niekoľkými žiakmi nainštalovali na chodby svoje 
práce, ktoré vytvorili doobedu a tiež vytvorili kútik so zvieratkami, ktoré nám dávajú 
mlieko. 



Športujeme s kravičkami  17 žiakov 

 
Takto sme nazvali zábavné popoludnie. Niektorí žiaci si zašportovali bez kravičiek 
a to vonku, hrali futbal, naháňali sa, šantili. Ale 17 žiakov sa dalo nahovoriť na to, 
aby si vyskúšali, ako je to dojiť kravu a zasúťažili si v hode téglikom do pysku 
kravy. Kto toto absolvoval, získal mliečnu odmenu – ochutené mliečko. 



Adopcia slovenskej kravičky 
36 žiakov 

Mliečnych výrobkov sme mali naozaj veľa, preto sme si mohli dovoliť adoptovať 
kravičku na www.adoptujkravicku.sk . Vybrali sme si konkrétnu kravičku z PD 
Smižany. Žiaci jej dali meno Maňa, zadali sme 40 kódov mliečnych výrobkov a od 
18.10.2017 sa môžeme o ňu virtuálne starať.  

 

http://www.adoptujkravicku.sk/


Exkurzia v poľnohospodárskom družstve 
32 žiakov 

Vyvrcholením tohto dňa bola exkurzia v PD Odorín. O tretej hodine popoludní sme sa vo 
veľkom počte vybrali pešo na PD Odorín. Tam nás čakal pán Kubina, ktorý nás 
sprevádzal. Videli sme ustajnené kravy, maličké teliatka – najmladšie dvojičky mali len 
štyri hodiny, kravskú pôrodnicu, v ktorej sa pohybovali kravičky, ktorým sa každú 
chvíľu malo narodiť teliatko. Počkali sme si na dojenie kráv, to bol pre nás naozaj 
veľký zážitok. Dozvedeli sme sa, že nadojené mlieko putuje do veľkých  zberných 
ochladzovacích nádob, ktoré sme tiež videli. Tu ale púť Odorínskeho mlieka nekončí, 
to sa expeduje cisternovým autom do TAMI – Tatranskej mliekarne v Kežmarku. Celá 
exkurzia všetkých utvrdila, že naše slovenské kravičky, ich mlieko a výrobky si 
budeme viac vážiť a ešte viac propagovať. 





Publikovanie aktivít na školskej stránke 
 

O našich aktivitách bolo publikované na: 

 

https://zsodorin.edupage.org/news/#92 

 

Fotografie nájdete vo fotoalbume: 

https://zsodorin.edupage.org/album/?#gallery/68 

https://zsodorin.edupage.org/album/?#gallery/69 

 

https://zsodorin.edupage.org/news/
https://zsodorin.edupage.org/news/
https://zsodorin.edupage.org/album/?
https://zsodorin.edupage.org/album/?
https://zsodorin.edupage.org/album/?
https://zsodorin.edupage.org/album/?


Informácie o realizácii dennej témy 

Názov školy: Základná škola Odorín 65 

Typ školy: neplnoorganizovaná základná škola 

Adresa školy: Odorín 65, 05322 Odorín 

Mail: zsodorin@zsodorin.sk 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zapojili: 38 

Najaktívnejšia trieda: všetky tri triedy (sme málotriedna škola, zapojili sa skoro všetci 
žiaci) 

Názov dennej témy: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek 

Počet žiakov školy: 40 

mailto:zsodorin@zsodorin.sk

