
CHLIEB, PEČIVO, OBILNINY, 
CESTOVINY, ZEMIAKY
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AKTIVITY ZREALIZOVANÉ K TÉME CHLIEB, PEČIVO, 
OBILNINY, CESTOVINY, ZEMIAKY
• Poďme sa rozprávať

• Výroba a pečenie chleba

• Výroba a pečenie beľušov

• Príprava zemiakových placiek a lupienkov

• Prezentácia upečených výrobkov, výrobkov z pekárne Paciga a cestovinárne Cessi

• Ochutnávka chleba, pečiva, zemiakových výrobkov

• Premietanie prezentácií o ceste chleba, o zemiakoch a výrobe cestovín

• Príhody z minulosti

• Výroba vzorkovníc obilia

• Tvorba výrobkov z cestovín

• Práca prvákov a štvrtákov

• Inštalácia prác na chodbách školy

• Exkurzia v poľnohospodárskom družstve

• Publikovanie aktivít na školskej stránke



POĎME SA 
ROZPRÁVAŤ 35 ŽIAKOV

V pondelok 15.10.2018 sme sa celá 
škola sústredili v jednej triede. Pani 
riaditeľka žiakov oboznámila, čo ich 
počas dňa čaká. Pani učiteľky deti 
rozdelili do troch skupín podľa toho, čo 
ktorá skupina bude robiť. Spoločne si 
skontrolovali, či má každý zásteru a 
pokrývku hlavy.



VÝROBA A PEČENIE 
CHLEBA 12 ŽIAKOV

Prvá skupina spolu s dvoma staršími 
tetami sa presunuli na starú faru. Tety 
deťom ukázali, ako sa múka preosieva, 
ako zarobiť cesto na chlebík, ako chlieb 
kysne a ako sa chlieb pečie. To všetko si 
deti pod odborným vedením vyskúšali 
a vyrábali si vlastné bochníčky, 
buchtičky. Nakoniec sa tešili z vlastne 
upečených bochníkov chleba.



VÝROBA A PEČENIE 
BEĽUŠOV 11 ŽIAKOV

Beľuše, kysnuté koláče, tradičné spišské 
jedlo, sa piekli od pradávna. Robili sa so 
zemiakmi - na sladko, na slano, s 
kapustou - kyslou, sladkou. Piekli sa v 
rúre na plechu.

Druhú skupinu žiakov učili ďalšie 
odorínske tety ako sa pečú tie ich 
pravé beľuše. Okrem beľušov si každé z 
detí naplnilo svoje vlastné cesto plnkou, 
ktorou chcelo, napríklad aj lekvárom.



PRÍPRAVA 
ZEMIAKOVÝCH 
PLACIEK A LUPIENKOV 
12 ŽIAKOV

Tretia skupina pripravovala jedlá zo 
zemiakov. Najprv zemiaky šúpali a išlo 
to ako po masle. Potom jedna skupina 
strúhala zemiaky na lupienky a druhá 
najemno na zemiakové placky. Pani 
riaditeľka žiakom ukázala, ako sa robí 
cesto na placky, čo si aj sami vyskúšali. 
Zemiakové lupienky p.uč. Beťková
odniesla piecť do kuchyne a placky 
žiaci pomáhali pani riaditeľke piecť v 
triede.



PREZENTÁCIA UPEČENÝCH 
VÝROBKOV, VÝROBKOV Z 
PEKÁRNE PACIGA A 
CESTOVINÁRNE CESSI 35 ŽIAKOV

Po upečení všetkých jedál sme si odprezentovali, 
čo sme upiekli. Ukázali sme si výrobky pekárne 
Paciga, ktoré sme nakrájali. Následne nám pani 
učiteľky ukázali výrobky, cestoviny, z cestovinárne 
Cessi zo Spišskej Novej Vsi. Pretože obe spomínané 
prevádzky sme oslovili s možnosťou exkurzie a obe 
nám z hygienických dôvodov exkurziu zamietli, 
revanžovali sa nám veľkým sponzorstvom, za čo im 
obom ďakujeme. Pekáreň Paciga nám nielen 
poskytol na ochutnanie výrobky, ale zasponzoroval 
nám aj všetky suroviny na pečenie. Cessi každému 
účastníkovi darovali tašku so šiestimi výrobkami.



OCHUTNÁVKA 
CHLEBA, PEČIVA, 
ZEMIAKOVÝCH 
VÝROBKOV 35 ŽIAKOV   

Po tomto všetkom sme naozaj vyhladli, 
veď sme si nemali ani desiatu. 
Ochutnávanie stálo za to. Niektorí zo 
žiakov si naložili plné taniere a veru aj to 
zjedli. So svojimi výrobkami sme sa 
podelili s pani kuchárkami, odniesli sme 
ich do materskej školy, pánovi farárovi, 
aj na obecný úrad. Dokonca aj na 
druhý deň sme si nemuseli doniesť do 
školy desiatu.



PREMIETANIE PREZENTÁCIÍ 
O CESTE CHLEBA, O 
ZEMIAKOCH A VÝROBE 
CESTOVÍN 35 ŽIAKOV

Po ochutnávaní a až prejedení sa, pani 
učiteľky si pre žiakov pripravili 
prezentácie o chlebe, cestovinách a 
zemiakoch. Žiaci si trochu oddýchli a 
mohli načerpať nové vedomosti. Na 
konci prezentácií bol kvíz, kde si mohli 
žiaci vyskúšať svoju pamäť. Víťazne z 
neho vyšli žiaci tretieho ročníka.



PRÍHODY Z MINULOSTI 
35 ŽIAKOV

Naše veľké poďakovanie patrí štyrom 
tetám z Odorína, ktoré si našli čas a 
chuť ukázať deťom, ako sa pripravuje 
chlieb a beľuše. Okrem toho po 
prezentáciách sa postavili pred žiakov 
a porozprávali im, ako sa kedysi piekol 
chlieb, čo všetko museli urobiť preto, 
aby ho vôbec mohli upiecť. 
Rozrozprávali sa aj o sadení a zbere 
zemiakov.



VÝROBA 
VZORKOVNÍC OBILIA 
14 ŽIAKOV

Vzdelávaciu časť sme posunuli až po 
pečení a prezentáciách. Žiaci druhého 
ročníka (14 žiakov), spolu so svojou 
triednou učiteľkou sa zamerali na obilie. 
Najprv si prezreli v encyklopédiách typy 
obilia, následne si niektoré tvrdenia 
overili na internete a na základe toho 
spoločne vytvorili jednu veľkú 
vzorkovnicu obilia a potom každý žiak 
svoju vzorkovnicu. Tie sa neskôr budú 
používať ako učebná pomôcka. Okrem 
toho žiaci vytvárali obrázky z obilnín.



TVORBA VÝROBKOV Z 
CESTOVÍN
11 ŽIAKOV

Žiaci tretieho ročníka (11 žiakov) pred 
tvorbou výrobkov z cestovín najprv 
museli poriadne zaloviť v hlavách, aj 
tým, že vyhrali kvíz, a vypracovať 
pracovné listy venované obiliu, chlebu 
a zemiakom. Následne vytvárali z 
cestovín náhrdelníky a rámčeky na 
fotografie.



PRÁCA PRVÁKOV A 
ŠTVRTÁKOV 9 ŽIAKOV

Traja prváci a šesť štvrtákov tvoria jednu 
triedu, preto aj ich práca bola odlišná. 
Prváci mali za úlohu doniesť rôzne 
obrázky jedla a roztriediť ich do štyroch 
skupín a to: Obilniny, Chlieb a pečivo, 
Zemiaky a Cestoviny. Štvrtáci vytvárali 
Cestu chleba. Pomáhali si nielen 
obrázkami, kreslením, ale informácie 
museli čerpať aj z internetu. Neskôr 
pracovali s článkom o obilninách, kde 
riešili rôzne úlohy. 



INŠTALÁCIA PRÁC NA 
CHODBÁCH ŠKOLY

Po splnení všetkých úloh žiaci s 
pomocou pani učiteliek všetky svoje 
práce nainštalovali na chodbu školy. 
Okrem svojich prác, školu vyzdobili 
obilím, zemiakmi, dokonca aj  
cestovinami.



SPOLUPRÁCA S 
KUCHÁRKAMI

V tento deň s nami spolupracovali pani 
kuchárky v školskej kuchyni a to tým, že 
do jedálneho lístka zaradili jedlá, ktoré 
boli zo zemiakov a cestovín. Uvarili 
zemiakovú polievku a granadiersky
pochod. 



EXKURZIA V 
POĽNOHOSPODÁRSKOM 
DRUŽSTVE 31 ŽIAKOV

Poobede sme sa vybrali na exkurziu do PD 
Odorín. Boli sme tam aj minulý rok, ale 
vtedy sme sa zamerali na mlieko. Toho roku 
sme boli zvedaví na rastlinnú výrobu. 
Sprevádzal nás agronóm Boris Baluch, 
ktorý nám ukázal poľnohospodárske stroje, 
ktorými sa obrábajú polia. Tie najviac 
zaujali chlapcov. Prezreli sme si triedičku a 
uskladnenie zemiakov, uskladnenie obilia. 
Mohli sme porovnať rôzne typy zŕn. Pán 
agronóm nám ukázal ako sa skladuje 
kukurica a čo sa z nej vyrába. 





PUBLIKOVANIE AKTIVÍT NA ŠKOLSKEJ 
STRÁNKE

• O našich aktivitách bolo publikované na:

https://zsodorin.edupage.org/news/#news-196

• Fotografie nájdete vo fotoalbume:

• https://zsodorin.edupage.org/album/?#photos:album:169

• https://zsodorin.edupage.org/album/?#photos:album:170

• https://zsodorin.edupage.org/album/?#photos:album:171

https://zsodorin.edupage.org/news/#news-196
https://zsodorin.edupage.org/album/?#photos:album:169
https://zsodorin.edupage.org/album/?#photos:album:170
https://zsodorin.edupage.org/album/?#photos:album:171


INFORMÁCIE O REALIZÁCII DENNEJ 
TÉMY

Názov školy: Základná škola Odorín 65

Typ školy: neplnoorganizovaná základná škola

Adresa školy: Odorín 65, 05322 Odorín

Celkový počet žiakov, ktorí sa zapojili: 34

Najaktívnejšia trieda: všetky tri triedy (sme málotriedna škola, zapojili sa skoro 
všetci žiaci)

Názov dennej témy: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

Počet žiakov školy: 38


