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METODICKÝ  LIST – téma : ODKIAĽ JEDLO POCHÁDZA 

1   CIEĽ, ZAMERANIE AKTIVITY  

 Cieľ-  prispieť k systematizácii poznatkov,  kreativitou zaujímavo znázorniť cestu 

potravín k spotrebiteľovi  

          Zameranie- chápať pôvod potravín, cestu než sa dostanú k spotrebiteľovi a s tým 

spojená práca obetavých poľnohospodárov a hospodárov, ovocinárov. Dokázať analyzovať 

nevýhody dovozu potravín vzhľadom na kvalitu čerstvosti, ale i chemické ošetrenie proti 

znehodnoteniu vplývajúce na zdravie človeka.  

2   VYUČOVACÍ PREDMET 

Ročník Predmety Témy 

3.-9. ročník ZŠ • Technika a Etika 

• Pracovné vyučovanie  

• Výtvarná výchova 

Pestovateľské práce 

Práce na poli 

Environmentálna 

výchova 

Stredné školy 

Učňovské školy 

 

3   POMÔCKY 

Aktivita Pomôcky 

Náčrt na papier, využitie 

danej plochy, kreslenie, 

strihanie, práca s kružidlom 

výkres, návrh, ceruza, farbičky, fixky, štetce,  

obrazový materiál z letákov (potravinové výrobky) 

    

PRÍPRAVA 

5   PRIEBEH, REALIZÁCIA AKTIVITY 

1. Oboznámenie s cieľom aktivity: zhotovenie originálnej vlastnej edukačnej pomôcky    

                                    „ Potravinový kompas alebo Odkiaľ jedlo pochádza“ 

2. Motivačný proces- Rozprávanie o výžive, jedle, zložkách potravy, hľadanie skupín 

potravinových produktov zo záhrad a sadov (ovocie, zelenina...), z hospodárskych dvorov 

(sliepky, vajcia...), z polí (obilie, kukurica, slnečnica...), domáce produkty slovenských 
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výrobcov (bryndza...), dovážané produkty (káva, citrusy, koreniny...). Hodnotenie 

a porovnávanie- kvalita mäsa zo Slovenska a z dovozu (Brazílie...) 

3. Expozičný proces – vysvetlenie cesty produktov k spotrebiteľovi 

                                       (produkt, spracovanie...až odpad) 

Organizácia pracovného postupu výroby edukačnej pomôcky: 

1. časť- tvorenie kružníc, delenie na časti 

2. časť- vymedzenie častí cesty potravín k spotrebiteľovi a kreslenie symbolov spojených 

s fázou až po vloženie do košíka v obchodnom reťazci. 

 

4.Tvorivý proces - Samostatná práca žiakov, vylepšenie, kreatívna symbolika, farebné  

                                Prevedenie kreatívne, tvorivé, nápadité a prehľadne spracpované. 

 

5.Proces reflexie a hodnotenia - Samostatná práca žiakov. Počas tohto procesu slovné 

hodnotenie jednotlivých fáz ale aj výsledného produktu-edukačnej pomôcky „Potravinového 

kompasu“ znázorňujúceho cestu k spotrebiteľovi. Zhodnotenie priebehu hodiny 

Zopakovať si informácie o jedle a potravinách. Hodnotenie práce skupín navzájom. 

6   ZHRNUTIE 

Výsledok – Vedomosti o pôvode potravín vyrábaných u poľnohospodárov, na poli, v sadoch , 

záhradách, skleníkoch ale i chovateľských farmách, ich kvalita  v protiklade s kvalitou 

dovážaných potravín..  „Potravinový kompas“– edukačná pomôcka 

 POUČENIE pre žiakov: vedomosti o pôvode jedla, od prvovýroby na poľnohospodárskych 

družstvách a hospodárskych dvoroch, sadoch a záhradách. Pojmy: dovoz, domáce produkty, 

cesta potravín, dovoz a s tým ohrozená kvalita čerstvosti a chemické ošetrenie, biopotraviny, 

vlastné potraviny z domácností záhrad a dvorov, chovanie zvierat, kvalita ich spôsobu života, 

starostlivosť, odpad pri výrobe potravín a pri zbere a jeho likvidácia vo veľkopodnikoch, 

mestách, dedinách i domácnostiach. 
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7   PRÍLOHY –obrázok  :    „Potravinový kompas“ – edukačná pomôcka 

 

       

 

                                                

 

 

 

 

 

 


