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Aktivity zrealizované k téme: CUKRY, TUKY, SOĽ

• Rozhlasová relácia „Hovorme o jedle“, nástenka  – 7.A,

• Workshop v našej škole - 7. A, 8. A, 9. A, zahraniční žiaci,

• Partnerské učenie v SOŠ potravinárskej v Topoľčanoch – 7. A,

• Partnerské učenie v SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom – 7. A,

• Video na ne/zdravý životný štýl – 7. A,

• Ranné cvičenie žiakov  - všetci žiaci z I.stupňa,

• Pozorovanie buniek po pridaní roztoku soli – 9. A,

• Soľ, cukor, tuk v našej strave – 7. A,

• História ťažby kamennej soli – 5. A,

• Coca-cola – história – 7. A,

• Cukry, tuky soľ a moja desiata – dotazník – všetci žiaci,

• Meranie cukornatosti hroznovej šťavy – 8. A,

• Chemické pokusy s tukmi – 9. A,

• Partnerské učenie pre predškolákov – 4. A,

• Zisťovanie obsahu tuku v potravinách – 7. A,

• Interaktívne maľované čítanie – Oleje v kuchyni – 7. A,

• Partnerské učenie – siedmaci prváčikom – 7. A a 1. A, 1. B,

• Partnerské učenie „Rozprávka o repe“ – 4. B a 1. B,

• Nákup zdravých potravín – 2. A, 2. B, 3. B,

• Stravovanie v stredoveku – 4. B,

• Naše kuchárske a pekárske a cukrárske umenie – takmer všetci žiaci – koláčiky, slané pečivo, drobné 

pečivo, nátierky, palacinky...,

• Cukor v hlavnej úlohe – 7. A, 8. A, 9. A.



ROZHLASOVÁ RELÁCIA, NÁSTENKA

(270 žiakov)

Vo štvrtok 12. októbra žiaci zo 7. A uskutočnili vyhlásenie do školského

rozhlasu o týždni zdravej výživy a zapojení sa do projektu HOVORME O

JEDLE, do vzdelávacej oblasti – Cukry, tuky, soľ.

Pesničky „Zitka obezitka“ (skupina Lojzo) a „Hýb sa, hýb sa!“ (Miro

Jaroš) naštartovali deti aj dospelých tým správnym smerom. Do projektu

sa zapojila aj školská jedáleň.

V relácii vyzvali žiakov ku zdravému stravovaniu, aktivitám, vareniu,

pečeniu, pohybovým aktivitám.

Žiaci zo 7. A vyhotovili nástenku s informáciami o projekte

HOVORME O JEDLE.

Do vestibulu školy bola umiestnená dva týždne pred realizáciou projektu.

V ten istý deň sa pedagógovia na krátkej porade dohodli

o aktivitách a organizácii vzdelávacej aktivity.



Tento školský rok sa pokúsime zlepšiť stravovacie návyky v oblasti 

CUKROV, TUKOV A SOLI a budeme sa viac HÝBAŤ

Niektoré aktivity sme museli uskutočniť skôr, aby sme v projektový deň mohli 

zrealizovať výpočty pomocou informácií, ktoré sme získali.

Tiež preto, aby starší žiaci odovzdali vedomosti v partnerskom učení žiakom z 

I. stupňa a z materskej školy.

Uskutočnené workshopy a exkurzie:

•Workshop – u nás v škole - SOŠ zdravotnícka sv. Vincenta de Paul 

Topoľčany – dozvedeli sme sa o vplyve stravovania na zdravie človeka,

•Workshop – u nás v škole - SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom –

technológia prípravy niektorých jedál a stolovanie,

•SOŠ potravinárska v Topoľčanoch – dozvedeli sme sa o cukroch,

•SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom – dozvedeli sme sa  o tukoch a soli.

Pečenie (aj s mamičkami a starými mamami) – príprava koláčov, nátierok, 

šalátov, slaného pečiva.

Všetkým partnerom v rámci projektu sme odovzdali ďakovné listy.



WORKSHOP V NAŠEJ ŠKOLE

(90 žiakov – 7. A, 8. A, 9. A a 24 zahraničných žiakov – Francúzsko, Taliansko)

Naša škola pracuje aj v projekte Erazmus+. V rámci neho sme mali na konci septembra

do našej školy pozvaných žiakov a učiteľov niektorých stredných škôl. Študenti so

svojou pani učiteľkou zo Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul z

Topoľčian informovali o rizikách nesprávneho stravovania, aký dopad to má na

krvný tlak a hladinu cukru, či cholesterolu v krvi. V rámci tejto dielne si žiaci

vzájomne mohli zmerať krvný tlak, študentky im merali aj hladinu cukru v krvi.

Študenti zo SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom spolu so svojou pani majsterkou naučili

žiakov pripravovať palacinky (cukor, tuky) a tri druhy nátierok (tuky, soľ). Študenti

zdôraznili, že radšej používajú morskú soľ, pretože obsahuje viac minerálov.



PARTNERSKÉ UČENIE V SOŠ POTRAVINÁRSKEJ V TOPOĽČANOCH - CUKRY

(40 žiakov – 28 z našej školy, 12 z SOŠ) 

V utorok, 9. októbra, boli naši siedmaci na partnerskom učení v SOŠ

potravinárskej v Topoľčanoch. V troch dielňach – pekárskej, cukrárskej

a prípravovni obedov študenti z tejto školy spolu s majsterkami odbornej

výchovy predstavili jednotlivé technológie.

Nakoniec sa žiaci prostredníctvom prezentácie dozvedeli o cukroch,

zdravých aj menej zdravých. Partnerské učenie bolo zvŕšené zdobením

medovníčkov.

V medovníčkoch bol med obsahujúci jednoduché cukry (glukóza a

fruktóza) a boli zdobené kryštálovým cukrom (sacharózou).



PARTNERSKÉ UČENIE V SOŠ J. A. BAŤU V PARTIZÁNSKOM – TUKY, SOĽ

(32 žiakov – 28 z našej školy, 4 z SOŠ) 

V utorok, 16. októbra, boli naši siedmaci na partnerskom učení v SOŠ J. A. Baťu v

Partizánskom. V chemickom laboratóriu im študenti ukázali, ako sa stanovuje obsah

soli v potravinárskych výrobkoch. Tiež sa dozvedeli o vplyve soli na ľudský

organizmus. Žiaci boli pokusom nadšení, vyskúšajú si ho aj na chémii v škole.

Zdravé tuky, nezdravé tuky, esenciálne kyseliny – o tom sa hovorilo v druhej časti.

Nielen hovorilo. Študenti odborov kuchár, pekár, čašník, servírka žiakom pripravili

zdravé cereálne pečivo a nátierky – avokádovú a bryndzovú. Keďže boli výborné a

ešte aj zdravé, len sa po nich zaprášilo.



VIDEO NA NE/ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

(28 žiakov)

Žiaci zo 7. A natočili video na 

ne/zdravé stravovanie.

Podľa neho deti z I. stupňa mali v 

piatok ráno rozcvičku v telocvični.

Slané, sladké, mastné....

všetko je to krásne. 

Potom kilá pribudnú, 

brušká sa nám nadvihnú.

Čo Ty na to žiačka, žiak?

Nechceš radšej zdravo rásť?

Hýbať sa a striedmo jesť,

pôjdu kilá dole hneď.

Video je dostupné

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1Qw

Ck3UgNaC7cv1SC7LA

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3UgNaC7cv1SC7LA
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3UgNaC7cv1SC7LA


RANNÉ CVIČENIE ŽIAKOV Z I. STUPŇA

(130 žiakov)

Cvičenie detí z I. stupňa v piatok ráno. Všetky deti sa básničku naučili. Pani 

učiteľka im zostavu predcvičovala. OBROVSKÁ RADOSŤ na tvárach detí po 

cvičení bola dôkazom toho, že takéto aktivity majú význam.

Video je dostupné na:

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3bIb2EfmcpFbIAr

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3bIb2EfmcpFbIAr
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3bIb2EfmcpFbIAr


POZOROVANIE BUNIEK PO PRIDANÍ ROZTOKU SOLI - 9. A

(21 žiakov)

Na hodine biológie žiaci pozorovali životné procesy buniek pokožky cibule

pomocou mikroskopu. Najskôr sledovali tvar rastlinných buniek a bunkové organely v

kvapke vody a potom pozorovali zmenu v bunkách po pridaní roztoku NaCl.

Jav, ku ktorému dochádza v bunke po pridaní soľného roztoku sa nazýva OSMÓZA

a počas neho preniká cez cytoplazmatickú membránu voda z miesta s nižšou

koncentráciou na miesto s vyššou koncentráciou. Čiže bunka stráca vodu.



SOĽ, CUKOR, TUK V NAŠEJ STRAVE – 7. A

(28 žiakov)

Na biológii sa siedmaci prostredníctvom krátkeho videa dozvedeli aj to, že denný príjem

soli v potrave dospelého človeka by nemal byť vyšší ako 5g.

Veľa žiakov sa priznalo, že počas dňa skonzumujú určite viac soli ako je

odporúčaná dávka. Nadmerné množstvo soli v potrave nám môže spôsobiť rôzne

zdravotné problémy (obličkové kamene, vysoký krvný tlak, či rednutie kostí).

Žiaci spravili aj krátky pokus s chlebom - po dlhšom prežúvaní v ústnej dutine sa

slaná chuť zmenila na sladkú. Vysvetlenie: chlieb obsahuje zložité cukry, ktoré nie sú

sladké ale po rozložení v ústnej dutine pomocou tráviaceho enzýmu na jednoduchý cukor

sa objaví sladká chuť jednoduchého cukru v ústach. Na záver spoločne vďaka získaným

informáciám vyriešili tajničku, ktorej výsledkom bolo slovo ZDRAVIE.



HISTÓRIA ŤAŽBY KAMENNEJ SOLI - 5. A

(28 žiakov)

Na hodine geografie piataci hovorili o histórii a význame ťažby kamennej soli. Do

triedy doniesla pani učiteľka aj vzorku tohto minerálu aby ho mohli žiaci vidieť na

vlastné oči a aby si ho mohli chytiť do ruky. Niektorí na základe chuti aj potvrdili, že je to

soľ.

Potom žiaci riešili tajničku, v ktorej sa nachádzali názvy štátov sveta s významnou

ťažbou kamennej soli. Najväčšou zábavou bolo tieto štáty nájsť na mape sveta a
označiť tieto miesta viditeľne papierikom. Zistili sme, že soľ sa nachádza aj v

niektorých nápojoch.



COCA-COLA - HISTÓRIA - 7. A

(28 žiakov)

V 7.A triede  sme skombinovali výtvarnú výchovu a angličtinu.

Žiaci nakreslili lokomotívu a vagóny historického  vláčika  Coca-cola express – vagóny  

predstavovali etapy vývoja (4)  nápoja Coca–cola.

Potom žiaci prezentovali v angličtine jednotlivé etapy, spolužiaci ich preložili do slovenčiny.

Ďalší vláčik prezentoval obsah nápoja ( voda, oxid uhličitý, kofeín, cukry, sacharidy, 

farbivá...) – každý vagón predstavoval jednotlivé zložky nápoja a jeho vplyv na ľudský 

organizmus.

Žiaci sa dozvedeli o vplyve jednotlivých zložiek na zdravie človeka.



Cukry, tuky, soľ a moja desiata - dotazník

(206 žiakov)

206 žiakov z našej školy odpovedalo na nasledujúce otázky.

Dotazník spracovali žiaci 8. A na informatike.

1. Myslíš si, že sa na Slovensku plytvá potravinami?  áno nie

2. Nosievaš do školy na desiatu sladkosti?  áno nie

Ak áno, ako často? 

raz za týždeň dvakrát týždenne každý deň menej často ako raz za týždeň

3. Nosievaš do školy na desiatu chipsy alebo iné slané „výrobky“?   áno           nie

Ak áno, ako často? 

raz za týždeň dvakrát týždenne každý deň menej často ako raz za týždeň

4. Nosievaš do školy na desiatu sladené nápoje ako sú Coca-Cola, Kofola, Pepsi-Cola,  

sladené džúsy či sladený čaj? áno nie

Ak áno, ako často? 

raz za týždeň dvakrát týždenne každý deň menej často ako raz za týždeň

5. Kupuješ si energetické nápoje typu Red Bull?    áno             nie

Ak áno, ako často? 

raz za týždeň         dvakrát týždenne  každý deň menej často ako raz za týždeň                                        

6. Vieš koľko lyžičiek cukru obsahuje dvojlitrová fľaša nápoju Coca-Cola?

menej ako 10 20 30 40 viac ako 40



Až 72 % žiakov z našej školy si myslí, že sa 

na Slovensku plytvá potravinami.

Bolo by zaujímavé spýtať sa ich, ako by sa 

dalo predchádzať plytvaniu. Pretože žiaci 

sami priznali, že veľakrát odhadzujú do košov 

svoju desiatu. Niektorí aj polovičku z nej.

Cukry, tuky, soľ a moja desiata - dotazník

(206 žiakov)

áno nie spolu

1. Myslíš si, že sa na Slovensku plytvá potravinami? 148 58 206

Myslíš si, že sa na Slovensku 

plytvá potravinami?

áno

72%

nie

28%

áno nie



Cukry, tuky, soľ a moja desiata - dotazník

(206 žiakov)

Ako boli zodpovedané otázky 2, 3 a 4 vidno v nasledujúcej tabuľke.

Alarmujúce je číslo pri sladkostiach – viac ako 78 % žiakov nosí sladkosti do školy

a viac ako 31 % všetkých žiakov nosí sladkosti do školy denne.

Takmer 26 % žiakov nosí do školy na desiatu chipsy, či iné slané výrobky. Tu je potešiteľné

aspoň to, že denne ich nosí do školy necelé 4 % žiakov.

Viac ako 59 % žiakov nosieva na desiatu sladené nápoje a viac ako 30% všetkých žiakov

nosí sladené nápoje denne.

Spolu áno
raz za 

týždeň

dvakrát 

týždenne

každý 

deň

menej 

ako raz 

za 

týždeň

nie spolu

2. Nosievaš do školy na desiatu 

sladkosti? Ak áno, ako často?
161 38 29 65 29 45 206

3. Nosievaš do školy na desiatu 

chipsy alebo iné slané "výrobky"? 

Ak áno, ako často?
53 10 10 7 26 153 206

4. Nosievaš do školy na desiatu 

sladené nápoje ako sú Coca-Cola, 

Kofola, Pepsi-Cola, sladené džúsy 

či sladený čaj? Ak áno, ako často?

122 18 24 63 17 84 206



Coca-Cola obsahuje veľmi veľa 

cukru. Niektoré zdroje píšu, že viac 

ako 50 lyžičiek. 

Až 46 % našich žiakov to vie, ale 

aj napriek tomu jej mnohí z nich 

nevedia odolať.

Cukry, tuky, soľ a moja desiata - dotazník

(206 žiakov)

menej ako

10
20 30 40

viac ako

40
spolu

6. Vieš koľko lyžičiek cukru obsahuje 

dvojlitrová fľaša nápoju Coca-Cola?
8 12 57 33 96 206
Vieš koľko lyžičiek cukru obsahuje dvojlitrová fľaša cocacoly?

20

6%

menej ako 10

4%

30

28%

40

16%

viac ako 40

46%

menej ako 10 20 30 40 viac ako 40

Desiata žiakov by nemala obsahovať až také vysoké percentá sladkostí a sladených 

nápojov, ale aj slaných výrobkov.

Žiaci sa učia, že nezdravé stravovanie ovplyvňuje ich zdravie, spôsobuje mnohé ochorenia. Bolo 

by vhodné, keby do škôl chodil výživový poradca a tejto problematike sa venoval.

Veľa záleží ale od rodičov – oni sú deťom prvým vzorom, čo deti jedia doma, to jedia aj v škole . 



MERANIE CUKORNATOSTI HROZNOVEJ ŠŤAVY – 8. A

(21 žiakov) 

Na fyzike u ôsmakov žiaci merali množstvo cukru v hroznovej šťave

a hroznovej bobuli. Hroznová šťava bola pripravená z rovnakého hrozna ako

použitá hroznová bobuľa.

V prvom meraní použili muštomer, ktorý sa podobá na hustomer ale meriame ním

množstvo cukru v ovocnej šťave. Žiaci mali pripravenú šťavu z hrozna, ktorú si

naliali do dostatočne hlbokého odmerného valca. Potom tam ponorili muštomer,

ktorý sa ustálil na hodnote 18, čo predstavuje 18 kg skvasiteľného cukru v 1hl

ovocnej šťavy.

Druhý pokus urobili s hroznovou bobuľou, z ktorej vytlačili priamo na refraktomer

pár kvapiek šťavy. Otočili si refraktomer do slnka, aby mohli pozorovať rozhranie na

stupnici. Mohli prakticky využiť optické vlastnosti svetla. Modro – biele rozhranie im

pomohlo stanoviť množstvo cukru v tejto kvapke šťavy. Namerali až 19,50.

Hodnota nameraná refraktomerom bola vyššia, lebo šťava bola vytlačená priamo

z hroznovej bobule. Hroznová šťava, ktorá sa použila v prvom pokuse mala nižšiu

hodnotu, lebo šťava bola pripravená večer pred vykonaním pokusu.

Pravdepodobne v tejto šťave začalo kvasenie, teda štiepenie hroznového cukru.



MERANIE CUKORNATOSTI HROZNOVEJ ŠŤAVY – 8. A

(21 žiakov) 



CHEMICKÉ POKUSY S TUKMI – 9. A

(3 žiačky pre 70 žiakov)

TUKY – MASTNÉ ŠKVRNY

Ako rozdrvené semená rastlín 

zanechávajú odtlačky na 

filtračnom papieri.

Video natočili žiačky z 9. A.

Video je dostupné na:

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ

1QwCk3IF099UxnPD0Js7

CUKRY – FARAÓNOVE HADY

Reakcia kryštálového cukru a 

sódy bicarbóny v popole. Popol 

sa poleje liehom a zapáli.

Video natočili žiačky z 9. A.

Video je dostupné na:

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1Q

wCk3f31Ks4QR46KpTd

TUKY – ROZPUSTNOSŤ

Ako sa bravčová mať 

rozpúšťa /nerozpúšťa v 

rôznych rozpúšťadlách.

Video natočili žiačky z 9. A.

Video je dostupné na:

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7

eZ1QwCk3Pty-AgCi1_xxHg

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3IF099UxnPD0Js7
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3IF099UxnPD0Js7
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3Pty-AgCi1_xxHg
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3f31Ks4QR46KpTd
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3Pty-AgCi1_xxHg
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwCk3f31Ks4QR46KpTd


Žiaci 4.A pripravili partnerské učenie pre deti z MŠ Macka Uška v Malých Uherciach.

Škôlkarom zahrali divadielko „O repke“.

Porozprávali sme sa o výrobe cukru z cukrovej repy, aký cukor poznáme, do ktorých jedál sa

cukor pridáva. Hovorili sme aj o tom, aký je cukor dôležitý v našom živote a koľko ho môžeme

spapať.

Na počítači sme si precvičili pozornosť pri skladaní puzzle. Boli to rôzne obrázky s cukrami a

tukmi. Prišla nás pozrieť aj naša pani riaditeľka. Spolu sme vyrobili aj prstové maňušky z

rozprávky O repke. Na záver sme škôlkarov ponúkli vitamínovou bombou - ovocným

pohárom – veď v ovocí je zdravý cukor.

PARTNERSKÉ UČENIE PRE PREDŠKOLÁKOV - 4. A

(30 žiakov) 



ZISŤOVANIE OBSAHU TUKOV V POTRAVINÁCH – 7. A

(28 žiakov) 

Siedmaci na hodine chémie zisťovali obsah tukov v potravinách odtláčaním

rôznych vzoriek na filtračný papier. Na pokus mali rôzne rastlinné a živočíšne

potraviny. Podľa veľkosti mastnej škvrny pokus vyhodnotili a zapísali.

V závere hodiny diskutovali o tukoch v potrave človeka: ktoré tuky by sme mali

konzumovať v menšej miere, ako je to s cholesterolom, čo spôsobuje obezitu,

ako jej môžu predchádzať.



INTERAKTÍVNE MAĽOVANÉ ČÍTANIE – OLEJE V KUCHYNI

(14 žiakov pre 37 žiakov)

Žiaci zo 7. A na krúžku a na informatike pripravili pre žiakov 

z I. stupňa interaktívne maľované čítanie v programe PowerPoint. 

Maľované čítanie „Oleje v kuchyni“ slúži na partnerské učenie so žiakmi 

z I.stupňa.

Podstatou bolo vybrať zo štyroch navrhovaných obrázkov ten, ktorý sa hodí

do textu. 18 snímok, 16 úloh.

Prezentácia je dostupná na https://1drv.ms/p/s!AuyGU7eZ1QwCk3AouBpylf8s7Cr8 .

https://1drv.ms/p/s!AuyGU7eZ1QwCk3AouBpylf8s7Cr8


PARTNERSKÉ UČENIE – SIEDMACI PRVÁČIKOM

( 45 žiakov)

Žiaci zo 7. A zrealizovali partnerské učenie pre obidve prvácke triedy na tému

OLEJE V KUCHYNI. V prvej časti prváčikovia v maľovanom čítaní spoznávali

rôzne druhy olejov, ktoré požívame v modernej kuchyni. Poznali takmer všetky

rastlinky, z ktorých sa oleje vyrábajú. V druhej časti hodiny zisťovali obsah tukov

v potravinách odtláčaním na filtračný papier. Tento spôsob učenia bol

zaujímavý pre obidve skupiny žiakov- prváčikovia sa museli viac sústrediť a

počúvať, siedmaci museli hovoriť pomalšie a byť trpezliví pri odpovediach.



Žiaci zo 4. B zrealizovali partnerské

učenie pre žiakov z 1. B na tému

„Rozprávka o repe“.

Text rozprávky o repke sme preformulovali

na dramatizované čítanie a vyrástla nie

klasická repa, ale cukrová.

Prváci zahrali aj divadielko. Repku

odviezli do cukrovaru, kde z nej vyrobili

cukor. Potom sme poznávali rôzne druhy

cukrov zrakom, čuchom, chuťou

(kryštálový, kockový, práškový,

vanilínový, škoricový).

Na záver sme ochutnali zdravé cukríky

ochutené medom, lipou, agávovým

cukrom a rozdali sme prvákom

vymaľovánky s ilustráciou rozprávky o

repke.

PARTNERSKÉ UČENIE „ROZPRÁVKA O REPE“  – 4. B v 1. B 
(30 žiakov)



Na hodine anglického jazyka druháci a tretiaci urobili s pomocou pani

učiteľky zoznam potravín.

Urobili si nákupný zoznam a uložili do košíkov – nemali naozajstné potraviny,

pracovali s obrázkami.

Potom deti robili nákupy – nakupovali len zdravé potraviny.

NÁKUP ZDRAVÝCH POTRAVÍN  – 2. A, 2. B, 3. B

(50 žiakov)



STRAVOVANIE V STREDOVEKU – 4. B

(16 žiakov)

Na čítaní žiaci zo 4. B pracovali s textom z časopisu Fifík "Stravovanie v

stredoveku ". Potom urobili porovnanie stredovekej a modernej stravy.

Vypísali ako a čo jedli ľudia v stredoveku a ako a čo jeme dnes. Zistili, že

chudobní ľudia v minulosti jedli menej mäsa, sladkosti nepoznali, deti pili čaj,

lebo voda bola špinavá. Len bohatí mali plné stoly, dokonca jedli aj veveričky či

pávy – to sa deti veľmi čudovali.

Zistili sme, že dnes jeme veľa, často nezdravé jedlá, z ktorých máme

civilizačné choroby.



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Žiaci 2. B triedy piekli 

zdravý škoricový koláčik s 

jablkami. Veľmi sa nám 

darilo a koláčikom sme 

ponúkli aj pani riaditeľku, 

pána školníka a pani 

učiteľky. Tešíme sa, že im 

chutil rovnako ako nám.

V 3. B triede sa žiaci na pracovnom vyučovaní dozvedeli o 

výrobe cukru. Porozprávali sa o škodlivosti jedenia 

sladkostí a vyfarbili si vymaľovánku - Ťahal dedko repku. 

V piatok ráno si deti zopakovali, čo vedia o mede a pripravili 

si s pani učiteľkou medové hody v podobe medového 

čaju, medových keksíkov a medovej cereálnej tyčinky. 

Medík nám veľmi chutil!



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Žiaci zo 4.B piekli jablkové štrúdle a zapekané rožky.

Pomáhali im mamičky a aj staré mamy. 

Všetko bolo vynikajúce, preto sa všetko aj rýchlo zjedlo.

Žiaci z 2. B na hodine 

výtvarnej výchove tvorili 

papierové tekvičky.

Rozprávali sa o rôznych 

olejoch, zamerali sa na 

tekvicový olej a na jedlá 

pripravované z tekvice. 

Potom si vyrobili tekvičky.



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Deti z 5.A napiekli  spolu s pani učiteľkou slané paličky z lístkového 

cesta. Bola to veru DELIKATESA.



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Deti z 1. A triedy pripravili v škole chutnú desiatu. Každý si priniesol ovocie, malú

dosku na krájanie a príborový nožík. Deti sa s radosťou pustili do šúpania a

krájania banánov, hrušiek, sliviek, pomarančov, jabĺčok a kivi. Všetko nasypali

do veľkého hrnca, zamiešali. Každému sa ušla porcia vitamínov, ktorú s chuťou

zjedli. Ponúkli aj pani učiteľky, pani kuchárky, aj pána školníka. Deti pracovali veľmi

usilovne, umyli po sebe riad. Patrí im veľká pochvala.



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Žiaci zo 7. A na krúžku spolu s

dvomi mamičkami upiekli jablkové

pokušenia.

Jedna mamina naučila deti piecť

jablkové pité, druhá jablkovú

piškótu s tvarohom.

Všetci priložili ruku k dielu – od

čistenia jabĺk až po sledovanie

rúry, či už je koláčik upečený.

Iba chvíľočku ho nechali chladnúť,

lebo sa nevedeli dočkať, aby mohli

hodovať.

Nechali aj spolužiakom, ktorí na

krúžku nemohli byť a tiež aj pre

pani učiteľky.



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Žiaci z 2. A triedy upiekli cuketový koláč s orieškami. Práca im šla od ruky, každý

chcel priložiť ruku k dielu. Miešali, strúhali, drvili oriešky. Nakoniec všetko s chuťou

zjedli. Napísali si aj recept. Nezabudli sa rozdeliť s pani kuchárkami. Aj im veľmi

chutil.



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Žiaci z 3. A sa rozprávali o význame cukrov, tukov a soli v ľudskom organizme, o

množstve ich dennej spotreby, o zdravých a škodlivých tukoch. Porovnávali

množstvo tukov a cukrov v jednotlivých potravinách.

Deň zavŕšili prípravou kokosových guliek a cesnakovo - mrkvovou nátierkou,

ktorými ponúkali pani učiteľky, pani upratovačky ale i tie dôležité osoby, ktoré sa

im starajú o prázdne brušká - pani kuchárky. Všetkým určite dobre padla

pochvala, že dobre varili, lebo zostali len prázdne taniere!



NAŠE KUCHÁRSKE, PEKÁRSKE A CUKRÁRSKE UMENIE

(150 žiakov)

Deti zo 4. A piekli spolu so svojou pani učiteľkou čokoládové suflé, ktoré vo vnútri

schovávalo sladké, čokoládové tajomstvo. Dievčatá, ako správne gazdinky, sa

pustili do prípravy. V hrnci na sporáku roztopili maslo a čokoládu. V mise zmiešali

vajíčka, cukor, múku a potom do tejto zmesi vyliali roztopené maslo s čokoládou.

Následne plnili mištičky na pečenie. Po upečení posypali suflé práškovým cukrom a

spolu s chlapcami si pochutili. Vo vnútri každý našiel čokoládové tajomstvo.



CUKOR V HLAVNEJ ÚLOHE – 7. A, 8. A, 9. A

(70 žiakov) 

Žiaci 7. A, 8. A a 9. A mali 19. októbra 

matematiku zameranú na výpočty o spotrebe cukru. 

Na začiatku hodiny žiaci pracovali s textom, čítali s porozumením. V texte boli rôzne

údaje o spotrebe cukru na Slovensku, v Českej republike a v USA, tiež o odporúčaní

WHO aká by mala byť spotreba cukru.

V druhej časti hodiny riešili dve základné úlohy, v ktorých mali viacero otázok.

V tretej časti hodiny vážili jablká a merali objem mlieka, ktorý by bol adekvátnou 

náhradou celodennej spotreby cukru.

V poslednej časti hodiny žiaci urobili návrhy, ako možno predchádzať obezite.

Žiaci nevedeli, čo je to BMI. Bola im ukázaná interaktívna stránka, kde si môže

každý sám zistiť svoj BMI.

Ku tejto aktivite je vypracovaný metodický list.



CUKOR V HLAVNEJ ÚLOHE – 7. A, 8. A, 9. A

(70 žiakov) 



PUBLIKOVANIE

• Na stránke našej školy a Facebooku

https://zsmalinov.edupage.org/album/

https://www.facebook.com/zsmalinovskeho

• V regionálnych novinách TEMPO

https://zsmalinov.edupage.org/album/
https://www.facebook.com/zsmalinovskeho


Názov školy: Základná škola Malinovského, Partizánske

Typ školy: plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou

Adresa školy: Malinovského ulica 1160/31, 958 06 Partizánske

Najaktívnejšia trieda dennej témy: 7. A

Meno a priezvisko triedneho učiteľa: Mgr. Jana Kňazeová

Počet žiakov v triede: 28

Celkový počet žiakov školy, ktorí sa  zapojili do aktivity: 270

Počet žiakov v škole: 270

Téma dňa:  CUKRY, TUKY, SOĽ

Informácie o realizácii dennej témy:

CUKRY, TUKY, SOĽ


