
Objavujeme záhady 

tráviacej sústavy



Aktivity:

 Spoznávame časti tráviacej sústavy

 Kreslíme časti tráviacej sústavy

 Vytvárame pyramídu zdravia

 Skladáme puzzle

 Ochutnávka zdravých maškŕt

 Vieš, kam to patrí?

 Trávenie škrobu v ústach

 Test vedomostí o trávení

 Vytvárame priestorové modely



Spoznávame časti tráviacej sústavy

2.B – 24 žiakov

Žiaci si najprv prezreli prezentáciu o tráviacej sústave človeka. Nasledovala 

ukážka orgánov na figuríne.



Kreslíme časti tráviacej sústavy

2.B – 24 žiakov

Žiaci pracovali v skupinkách. Nakreslili obrysy svojho tela a uloženie hlavných 
orgánov tráviacej sústavy. Svoju prácu odprezentovali pred triedou a ich výkresy 
zdobia chodbu našej školy. 



Vytvárame pyramídu zdravia

4.B – 23 žiakov

Najprv si žiaci prezreli film Bol raz jeden život a porozprávali sa o fungovaní jedla v 

tele, o zdravých a nezdravých potravinách. Potom kreslili pyramídu zdravej stravy.



Skladáme puzzle

4.B – 23 žiakov

Žiaci úspešne zvládli aj poskladať časti ľudského tela vo forme online puzzle.



Ochutnávka zdravých maškŕt

4.B – 23 žiakov

Nakoniec vyplnili pracovné listy a po práci si pochutnali na pripravených 

zdravých ovocných maškrtách.



Vieš, kam to patrí?
7.A – 22 žiakov

7.A dostala ťažkú úlohu. Vystrihnúť orgány tráviacej sústavy a umiestniť ich 

na správne miesto. Väčšine sa to aj podarilo :)



Trávenie škrobu v ústach
8.A – 23 žiakov

Žiaci uskutočnili zaujímavý chemický pokus. Vo svojich vlastných slinách 

dokázali prítomnosť tráviacich enzýmov, ktoré trávia škrob.



Test vedomostí o trávení
8.A – 23 žiakov

Žiaci sa rozdelili do družstiev podľa poschodí v potravinovej pyramíde. Súťažili vo 

vedomostnom kvíze. Víťazi si odniesli aj odmenu – mrkvu. A veru sa jej aj potešili.



Vytvárame priestorové modely
8.A – 7 žiakov

Niektorí žiaci sa na tento deň pripravili už doma a zhotovili krásne 

priestorové modely potravinových pyramíd. Ďakujeme.



Základná škola

ul. M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 

Počet zapojených žiakov školy: 92

Najaktívnejšia trieda: 4.B – 23 žiakov, tr.uč. Žižkovičová

Denná téma: Ako funguje jedlo v tele

Celkový počet žiakov školy: 687


