
* Zdravá 
voda –  
odkiaľ si? 



*Zoznam zrealizovaných aktivít 

Sledovanie 

prezentácie 

o vode 

Ochutnávka 

minerálok a 

čaju 

Lúštime 

tajničky 

o vode 

Modré 

kvapky 

želaní 

Naše 

minerálne 

vody 

Nakresli si 

kvapku 

vody  

1. stupeň 



*Zoznam zrealizovaných aktivít 

Porovnanie 

zloženia 

vybraných 

nápojov 

Mladí 

básnici 

Ochutnávka 

nápojov 

Minerálne 

pramene 

na 

Slovensku 

Dotazník – 

pitný 

režim 

Koľko vody 

mám 

vypiť? 

2. stupeň 

Náš 

týždenný 

záznamník 



*

Hodinu sme začali voľným rozprávaním – brainstormingom 

o dôležitosti vody pre človeka. Prezreli sme si prezentáciu 

o vode a povedali si desatoro pitného režimu človeka. 

III.B 

26 žiakov 



*

Nasledovala ochutnávka rôznych minerálnych vôd a 

čaju, ktoré si žiaci priniesli do školy. 

III.B 

26 žiakov 



*

Na tému voda si žiaci pripravili niekoľko pracovných listov, tajničiek, 

hádaniek a experiment. Výsledky zapisovali na tabuľu.  

III.C 

25 žiakov 



*

Žiaci si vystrihli z modrého papiera kvapku a napísali želanie 

o vode. Želania si potom spoločne prečítali a zaspievali 

pesničky o vode. Nakoniec si pripili pohárom vody. 

III.C 

25 žiakov 



*

Štvrtáci sa rozprávali o vode a minerálnych prameňoch, ktoré 

máme na Slovensku. Z domu si doniesli rôzne minerálky a 

vyrobili si výstavku. Ochutnávali a porovnávali chute. 

IV.A 

20 žiakov 



*

V rámci  výtvarnej výchovy si žiaci pripomenuli význam ochrany 

životného prostredia, hlavne vodných zdrojov a namaľovali si 

kvapku vody.  

IV.A 

20 žiakov 



*

Na druhom stupni sa ráno pred vyučovaním uskutočnila 

ochutnávka rôznych zdravých domácich nápojov, ktoré si pre 

žiakov školy pripravila VI.A trieda. Podávali sa ovocné džúsy, 

ovocné miešané smoothie a samozrejme aj čistá voda. Deň sa 

tak začal zdravým dúškom. 

VI.A 

22 žiakov 



*

Žiaci na hodine slovenského jazyka tvorili básničky na tému 

Coca cola verzus čistá voda. Víťaznú báseň spracovali ako 

plagát a ten visí na chodbe do školy. 

VI.A 

22 žiakov 



*

Žiaci pracovali s obalmi od minerálky, džúsu a coca coly a 

porovnávali ich zloženie – tuky, cukry, bielkoviny, vitamíny, 

minerály, energetický obsah, prítomnosť aditív. Hľadali najzdravší 

nápoj. Na záver to zapili víťazným nápojom – minerálkou. 

VI.A 

22 žiakov 



*

*Deviataci na hodine geografie pracovali s mapou a 

lokalizovali naše najznámejšie minerálne pramene. Niektorí si 

pripravili zaujímavé prezentácie, spojené s ochutnávkou 

vôd. Viedli diskusiu o dôležitosti podpory nakupovania 

slovenských minerálok. 

IX.A 

16 žiakov 



*

Na záver vypĺňali dotazník, zameraný na zistenie obľúbenosti 

nápojov v triede.  

IX.A 

16 žiakov 



*

Hodina matematiky sa v IX.C zmenila z tradičnej na netradičnú 

– žiaci merali objem vody pomocou rozličných nádob. Zistili, že 

denná odporúčaná dávka je 30ml na 1kg hmotnosti. Každý si 

prepočítal svoj denný prísun tekutín. V triede vypočítali 

priemernú hmotnosť chlapcov a dievčat a ten prepočítali na 

odporúčaný objem vody. Pre chlapcov im vyšlo 1971ml a pre 

dievčatá 1698ml. Tento objem preliali do vhodných nádob. 

Zistili, že ako trieda majú veľké nedostatky v množstve 

vypitých tekutín. 

IX.C 

24 žiakov 





*

Celý týždeň každé ráno si žiaci zapisovali, či vypili 6-8 pohárov 

vody denne. To je odporúčané množstvo tekutín na deň. Tu sú 

výsledky. 
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