
MASO,HYDINA,RYBY,

VAJCIA,STRUKOVINY



AKTIVITY

Rozhovor v obchode o mäse

Poháre zo strukovín

Čo všetko viem o mäse

Dekorácie zo strukovín

Pstruh dúhový, kapor obyčajný

Koľko vajec znesú naše sliepky

Dotazník o rybách

Význam strukovín vo výžive

Ryby, ukážky rybárskeho náčinia...

Tajnička

Čo nájdeme na obale vajec

Druhy hydiny a poznávačka samec, 
samica, mláďa 

Stavba vajíčka a pokusy s vajíčkami

Význam mäsa vo výžive a druhy mäsa

Príprava jedál z mäsa, vajíčok a rýb

Význam vajec vo výžive

Pozorovanie šupín kapra lupou a 
mikroskopom

Veľkosti vajíčok a váženie vajec

Príručka na nakupovanie a skladovanie 
mäsa

Hydina a jej význam vo výžive

Ako sa chovajú nosnice 

Hra: ak vieš tak odpovieš

Prišiel nás pozrieť ,,naozajstný,, 
kapor



Rozhovor v 

obchode o 

mäse

Adam, žiak ôsmeho 

ročníka, išiel do obchodu 

popýtať sa na nejaké 

veci, ktoré ho zaujímajú 

ohľadom mäsa a jeho 

skladovania. Počet 

žiakov: 1

Rozhovor: Coop jednota Báhoň

Aké mäso je najpredávanejšie? 

Bravčové karé 

Aké mäso je najmenej predávané? 

Bravčová panenka

Koľko druhov mäsa sa dá kúpiť vo 

vašej predajni? 

4 druhy

Ako často sa zásobuje mäso? 

Každý tretí deň

Koľko výrobcov zásobuje predajňu?

10 výrobcov

Ktorá šunka je u vás 

najpredávanejšia? 

Coop jednota – bravčová

Aké mäso sa predáva viac chladené 

alebo mrazené? 

Chladené



Poháre zo 

strukovín

Žiaci deviateho 

ročníka si urobili 

dekoráciu z 

pohárov, ktoré 

naplnili 

strukovinami. 

Vznikla z toho 

veľmi pekná jesenná 

ozdoba, ktorú 

robili počas 

výchovy umením. 

Počet žiakov: 18 



Čo všetko 

viem o mäse

Žiaci ôsmeho ročníka na hodine 

biológie hľadali informácie na 

obaloch mäsových výrobkov. Vypisovali 

z nich krajinu pôvodu, dátum 

spotreby, výrobcu... Počet žiakov: 20



Dekorácie zo strukovín 

Družinári z I. a II. 

oddelenia ŠKD vyrábali 

dekorácie zo strukovín. 

Nakreslili tvár ženy a jej 

ako keby vlasy vytvorili zo 

strukovín. Hlasovali o 

najkrajší výtvor a vyhral 

tento na fotke. II. 

oddelenie vyrábalo 

strukovinové viečka. 

Priniesli si viečka z 

pohárov, vložili plastelínu 

a na ňu dávali strukoviny = 

vytvárali mozaiku. Ďalšia 

pekná jesenná dekorácia. 

Počet družinárov: 45 (1.-4. 

ročník)



Pstruh dúhový, 

kapor obyčajný

Žiaci 6. ročníka 

si počas 

hudobnej výchovy 

čítali referáty 

o pstruhovi a 

kaprovi. 

Prezerali si 

fotoalbumy, a 

čítali si z 

časopisov o 

týchto rybách. 

Počet žiakov: 28 



Koľko vajec znesú 

naše sliepky

Natálka z deviatej 

triedy sledovala celý 

mesiac svoje sliepky. 

Každý deň spočítala

koľko zniesli vajíčok. 

Po celom mesiaci 

vypočítala priemer a 

zistila že ich sliepky 

znesú v priemere 5-6 

vajec denne. Spolu s 

Gregorom z 8. triedy o 

tom porozprávali všetkým 

žiakom 1. stupňa. Počet 

žiakov: 12O 



Dotazník o rybách
Dotazník o rybách

1. Máte radi ryby?

a) Áno

b) Nie

2. Ako často konzumujete ryby?

a) Pravidelne

b) Raz za mesiac

c) Na Vianoce

d) Nejem ryby

3. Aké ryby preferujete?

a) Sladkovodné

b) Morské

4. Aký druh prípravy preferujete?

a) Pečené

b) Smažené

c) Iné

5. Venuje sa niekto z rodiny rybolovu?

a) Áno

b) Nie

6. Aký druh rýb jete na Vianoce?

a) Kapor 

b) Pstruh

c) Filé

d) iné

Matúš a Jožko, chalani z 8. triedy, si pripravili krátky 

dotazník napr. o tom ako často žiaci jedávajú ryby. 

Potom z odpovedí urobili grafy. Väčšina žiakov preferuje 

sladkovodné ryby, a viac ako polovica žiakov, ktorý 

dotazník vyplnilo jedia ryby aspoň raz za mesiac. 

Dotazník vyplnilo 70 žiakov 2. stupňa ZŠ.



Význam 

strukovín vo 

výžive

3 žiačky z 9. a 8. 

ročníka si pripravili 

prezentáciu a k tomu 

plagát o strukovinách.

Porozprávali napr. o 

tom že o sóji sa 

hovorí, že je to 

kráľovná strukovín 

alebo o tom čo musíme 

urobiť preto, aby zo 

strukovín zmizli 

toxíny. Nesmela chýbať 

nejaká aktivita a tak 

spájali z kartičiek 

slovo strukoviny.

Prezentovalo sa počas 

viacerých hodín. Počet 

žiakov: 186, 1.-4.  

ročník,8.B,9.,5.A,5.B



Ryby, ukážky 

rybárskeho náčinia...
3 chalani si pripravili 

úžasný plagát o rybách, aké 

druhy rýb poznáme, prečo by 

sme ich mali konzumovať... 

Taktiež mali pripravenú 

aktivitu: na plagáte mali 

vytlačené obrázky rýb a 

nachystané kartičky s názvami 

týchto rýb. Deti mali teda 

určiť o akú rybu ide. 

Deviatak Radko, ktorý takisto 

pripravoval plagát, priniesol 

na ukážku, všetku potrebnú 

výbavu rybára – udice, stojan 

na udice, podberák – ktorý sa 

deťom páčil asi najviac ☺. 

Počet žiakov, ktorý si 

vypočuli príjemný výklad 

chalanov : 186 1.-4.  

ročník,8.B,9.,5.A,5.B



Tajnička

Žiačky 8. ročníka na 

hodine informatiky 

vytvárali tajničky na 

vyhlásenú tému: mäso, 

hydina, ryby, vajcia, 

strukoviny. Stred 

tajničky bol Hovorme o 

jedle a na každé slovo 

vymysleli nejakú otázku. 

Počet žiačok: 16 



Čo nájdeme na 

obale vajec

Gregor z 8.A si pripravil 

výklad o tom čo nájdeme 

na obale vajec. Na obale 

deti hľadali napr. aká je 

veľkosť vajíčka, pôvod

vajec, alebo z akého 

chovu sliepok sú vajíčka. 

Počet žiakov: 120

1.-4. ročník 



Druhy hydiny a 

poznávačka samec, 

samica, mláďa 
Tomáško z 8.A 

porozprával aké druhy 

hydiny poznáme a deti 

z prvého stupňa 

robili aktivitu, 

ktorá prebiehala 

nasledovne: Deti 

dostali kartičky s 

názvami mláďat, 

samičiek, samcov a 

museli priradiť, čo k 

čomu patrí. Počet 

detí: 148

1. – 4. ročník,6. 

ročník



Stavba vajíčka a 

pokusy s vajíčkami

3 deviatačky si pripravili na tému 

vajcia, stavbu vtáčieho vajíčka a 

vykonali s deťmi z prvého i druhého 

stupňa niekoľko pokusov. Dievčatá na 

rozbitom vajíčku ukazovali časti 

vajíčka. Ďalej nechali na noc vajíčko v 

kyseline (octe) no a škrupina vajíčka sa 

roztopila v kyseline a vajce držala len 

papierová blana. Ako zistíme, ktoré 

vajíčko je staré, a ktoré je čerstvé? 

Keď ponoríme do vody staré vajíčko to 

ostane na hladine plávať a čerstvé 

vajíčko sa ponorí dole. Počet žiakov, 

ktorý si pozreli pripravené pokusy

1.-4. ročník 120 detí



Význam mäsa 

vo výžive a 

druhy mäsa

3 ôsmaci mali pripravenú tému 

druhy mäsa a význam mäsa vo 

výžive. Porozprávali o tom ako 

často a prečo by sme mali jesť 

mäso a čo dobré také mäso 

obsahuje. Taktiež nám vymenovali 

druhy mäsa, ktoré sa delí na 

jatočné, hydinu a divinu. 

Chalani svojou prezentáciou 

okúzlili 186 žiakov. 

1.-4. ročník, 5.A,5.B, 

9.,8.A,8.B



Príprava jedál z 

mäsa, vajíčok a rýb

Deviataci a ôsmaci si pripravili na 

ochutnávku 6 druhov jedál : kurací 

cestovinový šalát, rukolový šalát s 

tuniakom, veslárov, vajcový šalát so 

zeleninou, tuniakovú a vajíčkovú nátierku. 

Počet žiakov, ktorý jedlá pripravovali: 13

Dobrú chuť !



Počet ,,ochutnávačov,,

186 
+ samozrejme pani učiteľky ☺



Význam vajec vo 

výžive

Deviatačka Sofia 

odprezentovala na tému 

vajcia, projekt s názvom: 

Význam vajec vo výžive. 

Tak isto veľmi pekne 

porozprávala o výživových 

hodnotách vajíčok. Počet 

žiakov, ktorým 

prezentovala: 186 

1.-4.  ročník,8.B,9.,5.A,5.B



Pozorovanie šupín kapra 

lupou a mikroskopom

Piataci na 

hodine 

biológie 

pozorovali

lupou a 

mikroskopom 

šupinu kapra. 

Počet žiakov: 

23  



Veľkosti 

vajíčok a 

váženie vajec
Deviatačka Katka deťom 

porozprávala do akých 

veľkostí môžeme zaraďovať 

vajíčka. Deti si to 

samozrejme mohli vyskúšať. 

Bola prichystaná váha a 

plagát na ktorom boli 

napísané gramáže veľkostí. 

Takže vajíčko odvážili a 

zaradili do danej veľkosti 

podľa plagátu. Počet žiakov: 

120, 1.-4. ročník



Príručka na nakupovanie a 

skladovanie mäsa

Jožko, žiak ôsmeho 

ročníka, si nachystal 

plagát o skladovaní mäsa. 

Porozprával o tom ako by 

sme mali mäso skladovať, 

kedy je mäso už pokazené,

ako a v čom by malo byť 

zabalené, keď je raz mäso 

rozmrazené, už by sme ho 

nemali znova mraziť... 

Počet žiakov, ktorý si 

vypočuli príjemnú 

prednášku Jožka: 186

1.-4.ročník,8.B,9.,5.A,5.B



Hydina a jej 

význam vo výžive

Miško z ôsmej 

triedy si vybral 

tému hydina. 

Pripravil si plagát 

o význame hydiny vo 

výžive. Svojou 

prezentáciou o 

hydine zaujal 186 

žiakov. 

1.-4.ročník,8.B,9.,5.A,5.B



Ako sa chovajú 

nosnice 
Gregor žiak ôsmej 

triedy nám 

porozprával o tom ako 

sa chovajú nosnice. 

Č. 0 znamená že 

vajíčko pochádza z 

ekologického chovu,

Č. 1 znamená chov vo 

voľnom výbehu,

Č. 2 označuje 

podstielkový chov,

Č. 3 klietkový chov.

Jeho výklad si 

vypočulo 186 žiakov.

1.-4.ročník,8.B,9.,5.A,5.B



Hra: Ak vieš,tak

Odpovieš

Žiaci 5. ročníka si zahrali hru: Ak vieš, tak 

odpovieš. Žiaci dostali otázky ohľadom mäsa, 

hydiny... Hrali to v podobe človeče, hodili 

kockou, a na ktoré políčko sa dostali, na 

takú otázku museli odpovedať. Hru hrali počas 

hodiny biológie. Počet žiakov: 23



Prišiel nás 

pozrieť 

„naozajstný“ 

kapor

Tatino jednej žiačky šiel 

na ryby a do školy nám 

priniesol nachvíľku ukázať  

živého kapra. Deti boli 

veľmi prekvapené a 

nadšené. Takže sme mali aj 

takýto živý zážitok. ☺



Dôležité údaje

Základná škola s MŠ, Ul.1.mája č.3, 90084 Báhoň

1.mája č.3, Báhoň 90084

270 žiakov

Najaktívnejšia trieda: VIII.A – Mgr. Saskia Balážiová, 20 žiakov

Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny!


