
Nebuď  banán! 



Vyhlásená denná téma: Plytvanie potravinami. 

Zrealizované aktivity: 

1. Nebuď banán!   Nájdi spôsob ako neplytvať potravinami! (1. stupeň) – 5., 6. ročník 

2. Po obede v jedálni.     (2. stupeň) – 9. roční 

3. Recyklovať jedlo? Aj to sa dá!    (2. stupeň) – 7. ročník 

4. Plytvanie potravinami je celosvetový problém .  (2. stupeň) – 5. ročník 

5. Aktivita na celý týždeň – nacvičovanie tanca na pesničku Chocolate, cez veľkú prestávku na 
chodbe    (2. stupeň) 

6. Aktivita na celý týždeň – príprava nástenky na tému – Viem, čo jem!  (2. stupeň) 

 

 

 

 



Nebuď banán!!! 

Prečo??? 

So žiakmi zo 6. ročníka  a žiačkami 7. ročníka sme diskutovali na tému 
plytvania potravinami. 

Vychádzali sme z prieskumu uskutočneného vo Veľkej Británii, kde dospeli k 

šokujúcim číslam!  

V Británii skončí  v koši až 50 % potravín!!! To znamená, že keď si kúpim 2 
banány, jeden môžem zahodiť rovno do koša! 



Preto sme snažili spoločne nájsť spôsoby, akými by sme mohli tomuto trendu zabrániť! 

Veľa ľudí v 
rôznych krajinách 

hladuje! 

A my 
vyhadzujeme 

jedlo!!! 

Chcem to zmeniť!!! 



Budeme 
kupovať len 
to, čo naozaj 

potrebujeme! 

V jedálni si 
môžem pýtať 

menšiu porciu, 
aby som vládala 

všetko zjesť ! 

To vážne?!? 

Vedeli ste, že na 
vypestovanie 1 

jablka je 
potrebných až 60 

litrov vody?? 
A na 1 kg 

hovädzieho mäsa 
dokonca viac ako 
15 000 l vody?!? 

Rozprávali sme sa nielen o plytvaní, ale aj o virtuálnej  vode, ktorá sa skrýva za každou  

potravinou.  

Zaviedli sme si motto: „ Ak niečo nechcem jesť, lepšie ako vyhodiť, je sa s tým podeliť!“ 

Počet zúčastnených žiakov: 12 



Žiaci 9. ročníka mali za úlohu vyrátať koľko porcií priemerne vyhodíme v našej školskej jedálni.   

Dňa 20.10. sme odvážili celkové množstvo vyhodeného odpadu po obede v jedálni. 

Tento deň vzniklo 19 kg odpadu. S pani vedúcou školskej jedálne sme sa dohodli, že 

budeme rátať jednu porciu vo váhe 700 g. 

Táto porcia zahŕňa polievku, druhý chod a nápoj. 

Úlohou deviatakov bolo vyrátať koľko porcií sme v tento deň vyhodili a koľko by to 

bolo porcií za týždeň, za predpokladu, že by každý deň bol odpad 19 kg. 



Žiaci boli prekvapení, keď im vyšlo nasledovné číslo: 
v tento deň sme vyplytvali neuveriteľných 

27 obedových porcií!!!!! 
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Za týždeň  
by to bolo: 

Pevne verím, že sa nám podarí tieto čísla skresať na minimum a 
začneme sa všetci správať zodpovednejšie nielen k jedlu, ale aj k pani 
kuchárkam, ktoré denne vynakladajú úsilie, aby nám naplnili „brušká“. 

Počet zúčastnených žiakov: 18 



Žiaci 7. ročníka sa na hodine angličtiny 
dozvedeli, že aj zbytky jedla  sa dajú 
vhodne využiť, tak aby ich životná púť  
neskončila v koši!!! 

Počet zúčastnených žiakov: 12 



So žiačkami 6. ročníka sme diskutovali o plytvaní potravinami ako o celosvetovom probléme. 

Z pripraveného plagátu sme sa dozvedeli  
o tom,  
 
koľko veľa ľudí hladuje po celom svete, 
 
že mnoho detí umiera od hladu a  
 
popritom sa celosvetovo vyhodí viac 
 
ako miliarda ton potravín. 

Každý 9. 
človek na 
svete trpí 
hladom! 

Ročne sa na 
celom svete 

vyhodí až 1,3 
miliardy ton 
potravín!!! 



Kupujme len 
to, čo naozaj 

potrebujeme! Varme 
správne 
porcie! 

Kompostujme! Jedlo 
nevyhadzujme, 

radšej sa 
podeľme!  

Preto sme spoločne hľadali odpoveď na otázku – AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI? 
Tu sú odpovede: 

Počet zúčastnených žiakov: 10 



názov školy:  Základná škola Horná Štubňa 494 
typ školy: základná škola 
adresa školy: Základná škola Horná Štubňa 494 
   Horná Štubňa 038 46 
celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k 

vyhlásenej dennej téme zapojili:   52 
názov vyhlásenej dennej témy, ku ktorej je súťažný 

príspevok spracovaný  
Plytvanie potravinami. 
celkový počet žiakov školy:  146 


