
ODKIAĽ JEDLO 

POCHÁDZA              



Čomu sme sa venovali?

❖Od zrna k chlebu 

❖Exkurzie: V mlyne

V pekárni

V obchode

❖Produkty z chovateľských dvorov

❖Potravinový kompas –edukačná pomôcka

o ceste potravín

❖Dopestované na Slovensku- jednotka v čerstvosti    

(edukačný plagát pre ZŠ)



Od zrna k chlebu

 POĽNOHOSPODÁRI a PESTOVATELIA - prvé a 
najdôležitejšie ohnivko vo svete potravín. 

 Cieľ aktivity:  budovať povedomie, že odkiaľ
jedlo pochádza sú ruky, práca a obetavosť
hospodárov, čo prináša potravinovú istotu, ale i 
regionálny rozvoj a zamestnanosť. 

Výsledok projektu

práca žiakov 

„Tu chlieb         

dorábame  my!“

Práca žiakov 4.A



-žiaci spoznávali druhy chleba, pečivových výrobkov, 

porovnávali chuť, cenu, hygienu pri manipulácii s pečivom...

Pracovalo

10 žiakov (4.A) 

15 žiakov  (5.A)

...

Už vieme, odkiaľ je chlebík ...



Náučné exkurzie 

Cieľ: chápať nadväznosť výrobných fáz 

od zrna k chlebu

V mlyne
▪ Exkurzia v mlyne bola 

zážitkovým učením o 
spôsobe ako sa zo zrna 
stane múka, druhy múky, 
ako sa spotrebuje odpad 
pri mletí...

 Súčasťou bola výstava ako 
sa v minulosti kosilo obilie, 
ako mleli mlyny, pracovalo 

na poli...

Aktivitu robilo 10 žiakov 4. ročníka.



V pekárni     - V obchode
Cieľ: poznať spôsob 

výroby pečených 

produktov v pekárni

Zmyslami v obchode 

vnímať druhy, vzhľad, 

vôňu a cenu výrobkov

Aktivitu robilo 10 žiakov 4.A 



Produkty z chovateľských 

dvorov
Súčasťou potravy sú, okrem 

vypestovaných, 

aj chovateľské produkty

(mlieko,vajcia, mäso...) 

Cieľ aktivity: Zážitkovým 
učením na chovateľskom 

dvore poznať účel chovania 
domácich zvierat, ich 

potreby pre chov i podporiť
emocionálne cítenie k 

zvieratám.

Aktivitu robili žiaci 4.A (10 detí) 3.A (15 detí)



Potravinový kompas – edukačná pomôcka 

Cieľ- prispieť k systematizácii poznatkov,  kreativitou 

zaujímavo znázorniť cestu potravín k spotrebiteľovi

Pracovalo 18 žiakov z 9. A triedy.



Dopestované na Slovensku- jednotka v čerstvosti  
(edukačný plagát pre ZŠ)

Cieľ: poukázať na veľa 

druhov dovážaných 

potravín zo vzdialených 

destinácií z hľadiska 

čerstvosti, akosti, a 

chemickej úpravy. 

Výsledok- zhotovenie plagátu

s edukačným zámerom

Zapojilo sa 18 žiakov 8.A triedy

Žiaci si priniesli letáky, škrtali 

potraviny dovážané zo zahraničia.



A kto sme?

• ZŠ s MŠ Dojč

• základná škola

• 906 02 Dojč, Dojč 137

• 76 žiakov

• realizovali: PaedDr. V.Žilínková,  Mgr. Ušiaková, Radovan Prstek

4.A (10 ž.), 3.A (15ž.), 5.A (15 ž.) 8.A (18 ž.), 9.A (18 ž.)

• Odkiaľ jedlo pochádza

• 159 žiakov


