
L/O/G/O 

Ovocie, zelenina a 

orechy z našich sadov 



Aktivity nášho dňa 

1 Príprava aktivít 

2 Príprava prezentácií a hier 

3 Príprava zábavno-súťažnej hry 

4 Jabloň v jeseni  

5 Ovocie na hodine informatiky 

 6 Ovocie na hodine etiky 

7 Hudobný a vedomostný kvíz  

8 Diskusná skupina 

10 Zábavno-súťažná hra pre ŠKD 

9 Súťaž o najkrajšie jablko 



Príprava aktivít 

• do prípravného procesu sa zapojili 

viaceré triedy, ale ako prví to boli 

šiestaci, ktorí spolu s pani učiteľkou 

biológie vytvorili informačné nástenky o 

ovocí a zelenine na hlavnej chodbe 

• informácie sa týkali zloženia ovocia a 

zeleniny, ich používania v histórii 

Slovenska, obsahovali rôzne 

zaujímavosti a niekoľko chutných 

receptov 



Príprava aktivít 

• šiestaci zároveň vymysleli súťaž o 

najkrajšie jablko 

• spolu s pani učiteľkou vytvorili ku 

súťaži aj plagátik  

• v týždni pred plánovanou aktivitou o 

nej informovali ostatných žiakov, po 

triedach rozniesli plagátiky a na 

súťaž pozvali všetky triedy 

 



Príprava aktivít 

pozvanie do súťaže 

plagát k súťaži 

nástenka aj s výzdobou 

nástenka na sieťach 



Príprava prezentácií a hier 

• do prípravnej fázy sa zapojili aj 

ôsmaci a deviataci, ktorí na 

informatike vytvárali poučné 

prezentácie pre mladších žiakov 



Príprava prezentácií a hier 



Príprava zábavno-súťažnej hry 

• na krúžku Reportéri žiaci ôsmeho 

ročníka zároveň pripravili 

poobedňajšiu súťaž o pre deti v 

školskom klube 

 

súťaž žiaci pripravili za 

pomoci tabletov súťažný QR-kód 



Jabloň v jeseni  

• ako prví sa dňa 17. 10. 

2017 zúčastnili aktivít k 

projektu Hovorme o 

jedle prváci, pre ktorých 

pani učiteľka pripravila 

výtvarné tvorenie 

Jabloň v jeseni 

• samozrejme, najprv im 

porozprávala o chutných 

vitamínoch 



Ovocie na hodine informatiky 

• druháci, tretiaci a štvrtáci si 

na hodine informatiky najprv  

pozreli ôsmacke a deviatacke 

poučné prezentácie 

• potom triedili ovocie a 

zahrali sa hru Plný košík 

ovocia 

• nakoniec sa aj sami pokúsili 

v počítači nejaké ovocie 

nakresliť 

druháci 

Plný košík ovocia 

kreslenie 



Ovocie na hodine etiky 

• prvý stupeň mal aktivitu aj na 

hodine etiky – žiaci si 

vypočuli rozprávku o tom 

ako Agátka nechcela papať 

ovocie a zeleninu 

• potom vyplnili pracovný list 

a naučili sa pesničku o 

Ondríkovej pomoci 

• nakoniec hádali hádanky o 

ovocí a zelenine 



Ovocie na hodine etiky 



Hudobný a vedomostný kvíz 

• piataci a šiestaci sa zúčastnili 

vedomostného kvízu a po ňom vytvárali 

pohľadnice v počítači 



Hudobný a vedomostný kvíz 

• siedmaci na hudobnej 

výchove hľadali pesničky o 

ovocí a zelenine 

 

hudobná výchova 

vedomostný kvíz 

hudobná 

výchova 

pohľadnica 

pohľadnica 

pohľadnica 



Diskusná skupina 

• ôsmaci na tému dňa pripravili 

diskusnú skupinu, ktorej sa zúčastnili 

aj druháci 



Súťaž o najkrajšie jablko 

• počas všetkých aktivít prebiehala aj 

súťaž o najkrajšie jablko 

• deti priniesli do školy jablká z vlastných 

záhrad 

• v triede hlasovali a jabĺčka dvoch žiakov 

z každej triedy poslali do celoškolskej 

súťaže 

• porota hodnotila ich vzhľad, farbu a chuť 

• víťazi získali pekné ceny 



Súťaž o najkrajšie jablko 



Zábavno-súťažná hra pre ŠKD 

• deň sme zavŕšili zábavno-súťažnou 

hrou pre školský klub detí 

• ôsmaci pomáhali na stanovištiach, 

deviataci si rozdelili súťažné družstvá 

a pomáhali mladším žiakom pri plnení 

úloh 

• úlohy boli zakódované, každá skupina 

pomocou tabletu rozlúštila QR-kód a 

potom plnila zadanú úlohu 



Zábavno-súťažná hra pre ŠKD 

• úlohy boli vedomostné, zábavné aj 

športové 

• plnením úloh sa deti nielen zabavili 

ale aj kadečo dozvedeli a naučili 

• odmenou boli pekné diplomy a chutné 

jabĺčka 



Zábavno-súťažná hra pre ŠKD 



Zverejnenie projektu 

• stránka školy 

• školské rádio 

• výstavka v obci 

Ďakujeme organizátorom, že sme sa mohli zúčastniť tak skvelého 

projektu, pri ktorom sa naši žiaci veľa naučili, zabavili aj si zasúťažili. 



• Názov školy: Základná škola SNP  

• Typ školy - základná škola 

• Adresa školy: Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa 

• Celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k 

vyhlásenej dennej téme zapojili: 115 

• Názov vyhlásenej dennej témy: Ovocie, zelenina a 

orechy z našich záhrad 

• Celkový počet žiakov školy: 115 


