
Metodický list 
CUKOR V HLAVNEJ ÚLOHE 

 
1. Cieľ, zameranie aktivity 

• Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením. 

• Rozvíjať matematické a logické myslenie, hľadanie podstatného, hľadanie 
súvislostí. 

• Vedieť vyhľadávať a triediť informácie z internetu. 

• Rozvíjať medzipredmetové vzťahy – informatika, chémia, fyzika, biológia, 
geografia, dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka, telesná výchova. 

• Rozvíjať partnerské učenie formou starší žiaci učia ostatných - odovzdávajú 
nadobudnuté poznatky a vedomosti. 

• Učiť žiakov spolupráci, kooperácii, komunikácii. 

• Oceňovať názory žiakov. 

• Vedieť prezentovať výsledky, robiť hodnotenia, vedieť formulovať závery. 

• Poukázať na spojenie školy a praxe. 

• Vedieť aplikovať získané vedomosti v praktickom živote. 

• Aplikovať vedomosti pri riešení podobných úloh. 

 

2. Vyučovací predmet  

• Matematika – 7. ročník – kedykoľvek, 

• Matematika – 8. ročník – kedykoľvek, 

• Matematika – 9. ročník – kedykoľvek. 

 

3. Pomôcky 

• Pracovný list – text na čítanie s porozumením. (PL – 1). 

• Pracovný list - zadanie úlohy – vytlačený, aj digitálne. (PL – 2). 

• Pracovný list pre učiteľa – s riešením (PL -3). 

• Kalkulačky. 

• Dataprojektor. 

• Pripojenie na internet. 

• Jablká, mlieko, váhy, odmerky, cukor, čajová lyžička, miska. 

 

4. Príprava 

• Exkurzia do SOŠ potravinárskej alebo do nejakej prevádzky na cukrárenskú 
výrobu. 

 

Ak nie je možné, aby trieda absolvovala takýto typ exkurzie, môžu im informácie 
v rámci partnerského učenia odovzdať žiaci, ktorí na danú strednú školu chodia. Alebo 
je možné pozvať na besedu do školy majsterku odbornej výchovy z príslušnej školy, 
alebo technológa.   Vtedy je dobré besedu doplniť jednoduchými praktickými ukážkami, 
fotografiami, videami. 

 

5. Postup / Realizácia 

1. Oboznámenie so štruktúrou hodiny. 

2. Rozdanie PL – 1 a PL  - 2. Spoločné čítanie textu, čítanie s porozumením. 

      približne 8 minút 

3. Zamyslenie sa nad číslami z pracovného listu. Čo si myslia žiaci. 

      približne 2 minúty 



4. Riešenie samotných úloh. My sme riešili spoločne na tabuľu. (Úlohy je  

možné riešiť aj v skupinách.) 

približne 25 minút 

5. Takmer záver hodiny - porovnanie žiakov. 

• z 1 kg cukru odoberú 21 čajových lyžičiek a dajú na misku, 

• navážia 0,653 kg jabĺk, 

• odmerajú 1,756 l mlieka. 

približne 6 minút 

6. Zhrnutie výsledkov výpočtov. Diskusia ku výsledkom riešenia. 

• Či je  vysoká spotreba cukru. 

• Či je skonzumovaný cukor len ten cukor, ktorý kupujeme v obchode ako 
vážený. 

• V ktorých potravinách, ktoré konzumujeme a pijeme, je cukor. 

 

Ako máme predchádzať obezite – formou diskusie  

• zdravo jesť, 

• obmedziť tuky a cukry, nepiť ochutené nápoje, 

• nahrádzať nezdravé cukry zdravšími, 

• pravidelne cvičiť, 

• pravidelne si kontrolovať BMI index – 
(Zdroj:https://primar.sme.sk/kalkulacky/vypocet-bmi-
indexu.php?pohlavie=1&hmotnost=75&vyska=170%2C00&vek=56. 10. 10. 
2018), 

• pustiť našu básničku alebo pesničku Hýb sa, hýb sa –  

  (Zdroj :https://www.youtube.com/watch?v=J6tEy3oIWHo . 10. 10. 2018). 

približne 4 minúty 

 

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. 

 

6. Zhrnutie 

Čo sa žiaci naučili a čo si zapamätajú je napísané v postupe/realizácii, 
v poslednom bode. 

My sme sa na druhý deň vrátili ku výpočtom. Deti povedali, že si doma počítali 
(a tiež aj niektorí rodičia) BMI - vyučujúca informatiky dala prepojenie na webové 
sídlo školy. Nie všetci boli vraj s výsledným číslom a zaradením spokojní. Preto sa 
budú vo svojom stravovaní riadiť zásadami, ktoré sa dozvedeli pri práci v tomto 
projekte. 

  

https://primar.sme.sk/kalkulacky/vypocet-bmi-indexu.php?pohlavie=1&hmotnost=75&vyska=170%2C00&vek=56
https://primar.sme.sk/kalkulacky/vypocet-bmi-indexu.php?pohlavie=1&hmotnost=75&vyska=170%2C00&vek=56
https://www.youtube.com/watch?v=J6tEy3oIWHo


7. Prílohy 
PL – 1: Text na čítanie s porozumením 
 

CUKOR V HLAVNEJ ÚLOHE 
Obezita vo svete nadobúda charakter epidémie. Je to najčastejšia metabolická porucha, ktorá zvyšuje 
riziko rozvoja cukrovky 2. typu, srdcovo - cievnych komplikácií, chorôb dýchacích orgánov, žliaz 
s vnútornou sekréciou, tráviacich orgánov, ale aj nádorových ochorení. Po fajčení je to pritom druhá 
najčastejšia preventabilná príčina úmrtia. To znamená, že sa jej dá predísť. Vznik obezity môžu 
podmieňovať aj dedičné faktory, kľúčový je však spôsob nášho života. Málo pohybu a nadmerný 
energetický príjem je základná rovnica, ktorej výsledkom sú vždy kilá navyše. 
 
Obezita je veľmi rozšírená aj v USA. Nárast hmotnosti tamojších obyvateľov pritom ide ruka v ruke „s 
objavením“ kukuričného sirupu. Toto vysokofruktózové sladidlo je hlavnou sladiacou zložkou 
v obľúbených nealkoholických nápojoch a prisladzovaných ovocných džúsoch. Spotreba sirupu v USA 
stúpla v období od roku 1970 do roku 1990 o viac ako 1 000 percent. Výrobcovia nealkoholických 
nápojov totiž prešli zo sacharózy na vysokofruktózový sirup, ktorý je sladší ako väčšina iných 
energetických sladidiel. A práve sladká chuť nápoja ľudský organizmus stimuluje a telo si následne 
žiada prijímať ešte viac kalórií. Kým pred tristo rokmi človek priemerne skonzumoval okolo 1,8 kg 
cukru za rok, v roku 1 800 to bolo 8 kg ročne. V roku 1900 už ľudia zjedli priemerne až 40 kg 
cukru ročne. 
 
Ako je to u nás? Priemerný Slovák si dopraje 31 kg cukru ročne. To znamená, že zjeme 21 čajových 
lyžičiek cukru denne. Znie to možno strašidelne, dobrou správou však je, že množstvo zjedeného cukru 
pomaly znižujeme. Ešte v roku 1990 to bolo totiž až rekordných 42 kilogramov na osobu ročne. 
Naši českí susedia majú sladké ešte radšej, priemerný Čech skonzumuje 36 kg a priemerný 
Američan viac ako 50 kg cukru ročne. V rámci Európy tvorí cukor v celkovom energetickom príjme 
obyvateľstva od 7 do 17 %.  
(Zdroj: http://www.preventivne.sk/nadvaha/realita-slovakov-dospely-zje-31-kil-cukru-rocne.html, 10. 10. 
2018) 
 
Odporúčania WHO (Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorých je optimálne množstvo cukru u 
dospelej osoby 10 čajových lyžičiek, teda zhruba 40 gramov, môžu byť pre mnohých značne prísne 
a ťažko reálne, avšak je dobré sa k takýmto hodnotám aspoň priblížiť. Životný štýl a strava sú totiž podľa 
neho silným determinantom zdravia.  
Rovnako upozorňuje na fakt, že cukor nie je len sacharóza, čiže klasický biely cukor z cukrovej trstiny 
a cukrovej repy. Pod cukrom treba vnímať aj iné druhy jednoduchých sacharidov, hlavne glukózu, 
fruktózu, laktózu (mliečny cukor) a maltózu (cukor, ktorý sa nachádza v pive a nie je sladký). 
(Zdroj: http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1876358_kolko-cukru-denne-neuskodi-optimalne-mnozstvo-
vysvetlili-na-cajovych-lyzickach, 10. 10. 2018) 
 
Jeden menší kus jabĺk (asi 100 g) obsahuje: 
bielkoviny – 0,37 g; sacharidy – 13 g; tuky – 0,4 g;, vláknina – 3 g, voda – 85g. 
(Zdroj: https://www.kaloricketabulky.sk/jablka,  10. 10. 2018) 

(Zdroj: http://www.mlieko.sk/zlozenie_m.php , 10. 10. 2018) 

http://www.preventivne.sk/nadvaha/realita-slovakov-dospely-zje-31-kil-cukru-rocne.html
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1876358_kolko-cukru-denne-neuskodi-optimalne-mnozstvo-vysvetlili-na-cajovych-lyzickach
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1876358_kolko-cukru-denne-neuskodi-optimalne-mnozstvo-vysvetlili-na-cajovych-lyzickach
https://www.kaloricketabulky.sk/jablka
http://www.mlieko.sk/zlozenie_m.php


PL – 2: Zadanie úlohy 
 
Úloha 1 

a) Ak by sme sa považovali za priemerného Slováka koľko čajových lyžičiek cukru skonzumujeme 
za deň? 

b) Koľko ton cukru sa spotrebuje na Slovensku za rok (5,5 milióna obyvateľov)? 
c) O koľko viac čajových lyžičiek cukru skonzumuje denne obyvateľ Českej republiky (obyvateľ 

USA)? 
d) Ak by sme znížili spotrebu cukru podľa odporúčaní WHO, koľko gramov cukru denne by mal 

priemerný Slovák skonzumovať? 
Koľko kilogramov cukru by to bolo na jedného Slováka za rok? 
O koľko ton menej cukru by sa potom spotrebovalo na Slovensku za rok? 

(Na internete najskôr nájdite informáciu, akú hmotnosť má jedna čajová lyžička cukru.) 
 
Úloha 2 

a) Ak by sme chceli množstvo spotrebovaného cukru za jeden deň vyjadriť „zdravšími“ cukrami 
v jablkách, koľko kilogramov jabĺk by sme mali za deň spotrebovať, ak by sme neprijali žiaden 
iný cukor? 

b) Ak by sme chceli množstvo spotrebovaného cukru za jeden deň vyjadriť „zdravšími“ cukrami 
v mlieku, koľko litrov mlieka by sme mali za deň spotrebovať, ak by sme neprijali žiaden iný 
cukor? Počítajte s hustotou mlieka 1029,1 kg/m3.  

     (Zdroj: http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2009/113;114_s._18-21.pdf , 10. 10. 2018) 

http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2009/113;114_s._18-21.pdf


PL – 3: Riešenie pre učiteľa 
CUKOR V HLAVNEJ ÚLOHE 

 
Obezita vo svete nadobúda charakter epidémie. Je to najčastejšia metabolická porucha, ktorá zvyšuje 
riziko rozvoja cukrovky 2. typu, srdcovo - cievnych komplikácií, chorôb dýchacích orgánov, žliaz 
s vnútornou sekréciou, tráviacich orgánov, ale aj nádorových ochorení. Po fajčení je to pritom druhá 
najčastejšia preventabilná príčina úmrtia. To znamená, že sa jej dá predísť. Vznik obezity môžu 
podmieňovať aj dedičné faktory, kľúčový je však spôsob nášho života. Málo pohybu a nadmerný 
energetický príjem je základná rovnica, ktorej výsledkom sú vždy kilá navyše. 
 
Obezita je veľmi rozšírená aj v USA. Nárast hmotnosti tamojších obyvateľov pritom ide ruka v ruke „s 
objavením“ kukuričného sirupu. Toto vysokofruktózové sladidlo je hlavnou sladiacou zložkou 
v obľúbených nealkoholických nápojoch a prisladzovaných ovocných džúsoch. Spotreba sirupu v USA 
stúpla v období od roku 1970 do roku 1990 o viac ako 1 000 percent. Výrobcovia nealkoholických 
nápojov totiž prešli zo sacharózy na vysokofruktózový sirup, ktorý je sladší ako väčšina iných 
energetických sladidiel. A práve sladká chuť nápoja ľudský organizmus stimuluje a telo si následne 
žiada prijímať ešte viac kalórií. Kým pred tristo rokmi človek priemerne skonzumoval okolo 1,8 kg 
cukru za rok, v roku 1 800 to bolo 8 kg ročne. V roku 1900 už ľudia zjedli priemerne až 40 kg 
cukru ročne. 
 
Ako je to u nás? Priemerný Slovák si dopraje 31 kg cukru ročne. To znamená, že zjeme 21 čajových 
lyžičiek cukru denne. Znie to možno strašidelne, dobrou správou však je, že množstvo zjedeného cukru 
pomaly znižujeme. Ešte v roku 1990 to bolo totiž až rekordných 42 kilogramov na osobu ročne. 
Naši českí susedia majú sladké ešte radšej, priemerný Čech skonzumuje 36 kg a priemerný 
Američan viac ako 50 kg cukru ročne. V rámci Európy tvorí cukor v celkovom energetickom príjme 
obyvateľstva od 7 do 17 %.  
(Zdroj: http://www.preventivne.sk/nadvaha/realita-slovakov-dospely-zje-31-kil-cukru-rocne.html,  
10. 10. 2018) 
 
Odporúčania WHO (Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorých je optimálne množstvo cukru u 
dospelej osoby 10 čajových lyžičiek, teda zhruba 40 gramov, môžu byť pre mnohých značne prísne 
a ťažko reálne, avšak je dobré sa k takýmto hodnotám aspoň priblížiť. Životný štýl a strava sú totiž podľa 
neho silným determinantom zdravia.  
Rovnako upozorňuje na fakt, že cukor nie je len sacharóza, čiže klasický biely cukor z cukrovej trstiny 
a cukrovej repy. Pod cukrom treba vnímať aj iné druhy jednoduchých sacharidov, hlavne glukózu, 
fruktózu, laktózu (mliečny cukor) a maltózu (cukor, ktorý sa nachádza v pive a nie je sladký). 
(Zdroj: http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1876358_kolko-cukru-denne-neuskodi-optimalne-mnozstvo-
vysvetlili-na-cajovych-lyzickach, 10. 10. 2018) 
 
Jeden menší kus jabĺk (asi 100 g) obsahuje: 
bielkoviny – 0,37 g; sacharidy – 13 g; tuky – 0,4 g;, vláknina – 3 g, voda – 85g. 
(Zdroj: https://www.kaloricketabulky.sk/jablka,  10. 10. 2018) 

(Zdroj: http://www.mlieko.sk/zlozenie_m.php , 10. 10. 2018) 
 
 
 
Úloha 1 

http://www.preventivne.sk/nadvaha/realita-slovakov-dospely-zje-31-kil-cukru-rocne.html
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1876358_kolko-cukru-denne-neuskodi-optimalne-mnozstvo-vysvetlili-na-cajovych-lyzickach
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1876358_kolko-cukru-denne-neuskodi-optimalne-mnozstvo-vysvetlili-na-cajovych-lyzickach
https://www.kaloricketabulky.sk/jablka
http://www.mlieko.sk/zlozenie_m.php


a) Ak by sme sa považovali za priemerného Slováka koľko čajových lyžičiek cukru skonzumujeme 
za deň? 

b) Koľko ton cukru sa spotrebuje na Slovensku za rok (5,5 milióna obyvateľov)? 
c) O koľko viac čajových lyžičiek cukru skonzumuje denne obyvateľ Českej republiky (obyvateľ 

USA)? 
d) Ak by sme znížili spotrebu cukru podľa odporúčaní WHO, koľko gramov cukru denne by mal 

priemerný Slovák skonzumovať? 
Koľko kilogramov cukru by to bolo na jedného Slováka za rok? 
O koľko ton menej cukru by sa potom spotrebovalo na Slovensku za rok? 

(Na internete najskôr nájdite informáciu, akú hmotnosť má jedna čajová lyžička cukru.) 
 
Úloha 2 

a) Ak by sme chceli množstvo spotrebovaného cukru za jeden deň vyjadriť „zdravšími“ cukrami 
v jablkách, koľko kilogramov jabĺk by sme mali za deň spotrebovať, ak by sme neprijali žiaden 
iný cukor? 

b) Ak by sme chceli množstvo spotrebovaného cukru za jeden deň vyjadriť „zdravšími“ cukrami 
v mlieku, koľko litrov mlieka by sme mali za deň spotrebovať, ak by sme neprijali žiaden iný 
cukor? Počítajte s hustotou mlieka 1029,1 kg/m3.  

     (Zdroj: http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2009/113;114_s._18-21.pdf , 10. 10. 2018) 
 

Riešenie 
Úloha 1 
(Jedna čajová lyžička cukru má približne hmotnosť 4 g.) 
Zdroj: http://varenypeceny.markiza.sk/tipy-a-triky/169/nemate-vahu-stacia-lyzicky-a-pohar, 
10. 10. 2018)  

a) Slovák: x = 31 000 : 365 y = 84,93 : 4 
x = 84,93 g y = 21,24 = 21 lyžičiek cukru 

b) Všetci Slováci za rok:  5 500 000 . 31 = 170 500 000 kg = 170 500 t cukru 
c) Čech: x = 36 000 : 365 y = 98,63: 4 

 x = 98,63 g y = 24,67 = 25...o 4 lyžičky viac 
Američan: x = 50 000 : 365 y = 136,99 : 4 

 x = 136,99 g y = 34,25 = 34...o 13 lyžičiek viac 
d) 10 . 4 = 40 g cukru za jeden deň 

40 . 365 = 14 600 g = 14,6 kg cukru za jeden rok na priemerného Slováka 
14,6 . 5 500 000 = 80 300 000 kg = 80 300 t cukru na Slovensku 
x = 170 500- 80 300 = o 90 200 t – nižšia spotreba cukru podľa odporúčaní  

 
Úloha 2 

a) x = 84,93 g : 13 = 6,53 V = m : ρ 
6,53 . 100 = 653 g = 0,653 kg jabĺk V = 1,807 : 1029,1 

b) y = 84,93 : 4,7 = 18,07 V = 1,756 l mlieka 
18,07 . 100 = 1807 g = 1,807 kg mlieka 

 
Záver hodiny - porovnanie  

• z 1 kg cukru odobrať 21 čajových lyžičiek a dať na misku, 

• odvážiť 0,653 kg jabĺk, 

• odmerať 1,756 l mlieka. 
 
Predchádzať obezite - diskusia 

• zdravo jesť, 

• obmedziť tuky a cukry, nepiť ochutené nápoje, 

• nahrádzať nezdravé cukry zdravšími, 

• pravidelne cvičiť, 

• pravidelne si kontrolovať BMI index – (Zdroj: https://primar.sme.sk/kalkulacky/vypocet-bmi-
indexu.php?pohlavie=1&hmotnost=75&vyska=170%2C00&vek=56 . 10. 10. 2018), 

• pustiť reklamu na našu básničku alebo pesničku Hýb sa, hýb sa –  
      (Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=J6tEy3oIWHo . 10. 10. 2018). 

http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2009/113;114_s._18-21.pdf
http://varenypeceny.markiza.sk/tipy-a-triky/169/nemate-vahu-stacia-lyzicky-a-pohar
https://primar.sme.sk/kalkulacky/vypocet-bmi-indexu.php?pohlavie=1&hmotnost=75&vyska=170%2C00&vek=56
https://primar.sme.sk/kalkulacky/vypocet-bmi-indexu.php?pohlavie=1&hmotnost=75&vyska=170%2C00&vek=56
https://www.youtube.com/watch?v=J6tEy3oIWHo


FOTOGRAFIE – EXKURZIA 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FOTOGRAFIE – VYUČOVACIA HODINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


