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Krajina pôvodu 

 Žiaci si priniesli obaly   
z rôznych potravín. 

Obaly sme si rozložili 
na koberci. Žiak si 

vybral obal, ktorý sa 
mu páčil a hľadal        

na ňom údaje o krajine 
pôvodu. Následne sme 
vytvorili dve plochy: 
domáce a zahraničné 

výrobky.  

Nebolo jednoduché         
v množstve informácií 
na obaloch nájsť údaj   

o krajine pôvodu. Žiaci 
tiež ťažko rozlišovali 

výrobcu a distribútora. 
Zapojilo sa 12 žiakov.  



Naše potraviNy - mapa 
Obaly, ktoré patrili našim slovenským potravinám, sme si dali na školskú lavicu a 
postupne sme na mape Slovenska vyhľadávali obce, odkiaľ výrobky pochádzajú. A 
veru sme sa pomerne ľahko orientovali na mape. 

Zapojilo sa 12 žiakov.  

 



Naše potraviNy - letáky 
Učili sme sa rozlišovať slovenské výrobky aj v reklamných letákoch, ktorých 

máme doma plné schránky. Ukázali sme si logá, ktoré symbolizujú naše 
potraviny. Zistili sme, že najviac slovenských produktov sme našli v letákoch 

spoločnosti Kaufland. Zároveň sme si obrázky slovenských potravín 
vystrihovali a využili sme ich pri ďalšej aktivite. 

Zapojilo sa 12+14 žiakov 4. a 9. ročníka.  

 



Čo všetko vyrábame? 

 

  

Obrázky slovenských 
potravín z letákov sme 

postupne triedili na 
koberci. Vytvorili sme 
si oblasti pre výrobky 

z: mäsa, mlieka, 
ovocia a zeleniny, 

nápoje, pečivo, 
pochutiny, sladkosti. 

Zistili sme, že v 
letákoch nájdeme 
najväčšiu ponuku 
našich výrobkov z 

mäsa, mlieka a pečivá. 
Najmenej slovenských 
produktov sme našli z 

oblasti ovocie a 
zelenina. 

 

Zapojilo sa 12 žiakov.  



Oplatí sa kupovať Naše 
potraviny? Vybrali sme žiakov tri 

ich najobľúbenejšie 

potraviny, aj keď nie 

zdravé (čokoláda, slaná 

pochutina, kolový 

nápoj). Priniesli sme 

im výrobok slovenskej 

a zahraničnej 

produkcie. Pri 

jednotlivých druhoch 

sme porovnávali: 

krajinu pôvodu, obal, 

vzhľad potraviny – 

farba, tvar, vôňu, chuť 

a cenu. Následne sme 

sa rozprávali, čo je 

chutnejšie a lacnejšie. 

Zapojilo sa 12 žiakov.  

 

 



Aj v Anglicku nakúpime 

Na hodina ANJ sme si 
z výkresov vytvorili 
2D nákupné tašky,     

do ktorých sme 
nakupovali (priliepali) 
potraviny, samozrejme 

po anglicky. Zahrali 
sme sa na 

predávajúcich a 
kupujúcich a precvičili 

si frázy potrebné          
v obchode. 

 

Zapojilo sa 12 žiakov.  



Logo - Kvalita sk 
     Na hodine VYV sme               

s pomocou p. učiteľky 
navrhovali nové logá, ktoré by 
mohli poslúžiť ako inšpirácia 
pre tvorbu nového loga 
ZNAČKA KVALITY SK.  

Zapojilo sa 12 žiakov.  
 

 



A kto sme? 

ZŠ s MŠ Dojč 

• základná škola 

• 906 02 Dojč, Dojč 137  

• 26 žiakov 

• Realizovali so žiakmi:  

4.A - 12 žiakov; 9.A - 14 žiakov 

• Značka Kvality SK 

• 162 žiakov 

 


