


 Sledovanie prezentácie o cukroch, tukoch a soliach 

 Prehliadka domácich mliečnych výrobkov 

 Výroba domáceho masla 

 Výroba domáceho tvarohu 

 Pečenie tvarohového koláča 

 Príprava tvarohovej nátierky   

 Ochutnávka 

 Vnímanie všetkými zmyslami 

 Kryštalizácia  

 Relaxovanie pri papierových skladačkách 

 Výzdoba školskej chodby 

 Spaľovanie tukov 

 

 

Zoznam aktivít 

Obsah 



Sledovanie  

prezentácie o cukroch a tukoch 

Zaujímavou formou  

v podobe prezentácie, 

 videí a priamou ukážkou  

z výstavky sme sa dozvedeli: 

• niečo o fotosyntéze  

• čo sú to cukry a tuky 

• kde ich môžeme nájsť 

• ako vznikajú 

Beseda 



Prehliadka domácich mliečnych výrobkov 

Ukážka 



Výroba domáceho masla 

Už vieme ako sa vyrába doma maslo. 

Zistili sme, že to nie je až také jednoduché! 



Výroba domáceho tvarohu 

Domáci tvaroh či maslo si už vyrobíme 

bez problémov aj doma v paneláku. 

Podrobný postup už máme v malíčku.  



Pečenie tvarohového koláča 

Domáci tvaroh sa dá využiť aj na 

prípravu chutného, sviatočného 

koláča.  

Recept 



Tvaroh dobre 

 premiešame s maslom, 

 pridáme nadrobno posekanú  

cibuľu alebo pažítku, 

trochu rasce,  

trochu červenej papriky  

a štipkou soli. 

Príprava 

tvarohovej  

nátierky 

Recept 



Ochutnávka 

Ochutnali sme:  

• pravé domáce maslo, 

tvaroh a syr z kravského 

mlieka 

•  čerstvý tvarohový koláč 

• tvarohovo-pažítkovú 

nátierku 



Vnímanie  

všetkými  

zmyslami  

Pri tejto aktivite 

sme využili všetky  

zmysli, 

 aby sme správne  

zaradili názvy  

k  rôznym  

vzorkám cukrov. 

  



Kryštalizácia 

Dozvedeli sme sa že, 

 kryštalizácia  je metóda  

na oddeľovanie tuhých látok 

 od kvapalín 

na základe rozdielnej rozpustnosti 

 tuhej látky vo vode  

pri rôznej teplote. 

Využíva sa pri výrobe cukru  

alebo získavaní morskej soli. 



Relaxovanie pri 

 papierových  

skladačkách  

Naše šikovné prstíky  

zamestnali 

papierové skladačky 

 s rôznymi obrázkami.  

  

Relax 



Výzdoba školskej chodby 

Maľovanie 

Takéto krásne plagáty  

sme si namaľovali 

 a ozdobili sme si nimi  

školskú chodbu. 

  



Spaľovanie tukov 

Naši najmenší si zlepšovali kondíciu v prírode na čerstvom vzduchu 

behom a pohybovými hrami. 

 

Trochu 

pohybu 



   

Denná téma: Tuky a cukry z domácich surovín 

Škola:   Špeciálna základná škola  Revúca 

      Typ:    Špeciálna základná škola 

Adresa:   Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca 

 

Najaktívnejšia trieda v tejto téme:    

                                 IX.A – počet žiakov 6 

 

Počet žiakov zapojených do dennej aktivity: 48 


