
Metodický list 

Projekt: Hovorme o jedle 

 

Téma: „Bezpečné skladovanie p príprava jedla“ 

 

1. Cieľ a zameranie aktivity:  oboznámiť žiakov školského klubu so zásadami bezpečného 

skladovania potravín, rozpoznať zmeny, ktoré nastávajú v priebehu skladovania, poukázať na 

dôležitosť výberu výrobkov a produktov od slovenských dodávateľov a výrobcov, dodržiavať 

prísnu hygienu, vhodnú prípravu a predpísané uskladnenie potravinárskych výrobkov.  

2. Školský klub detí – Tematické oblasti výchovy: spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, 

prírodovedno-enviromentálna a pracovná.  

3. Pomôcky: interaktívna tabuľa, časopisy, letáky z obchodných reťazcov, kartón, suroviny na 

prípravu jedla, sklady v areály školskej jedálne.  

4. Príprava: žiaci školského klubu získajú základné poznatky o bezpečnom skladovaní potravín, 

o zásadách dodržiavania hygieny pri príprave a spracovaní jedál.  

5. Realizácia: žiaci zo školského klubu sa osobne zúčastnili exkurzie v areáloch školskej jedálne , 

v ktorej viedli motivačný rozhovor s vedúcou jedálne, rozprávali sa o dodržiavaní zásad pri 

príprave jedál, aké druhy potravín sa bežné nakupujú, taktiež o jednotlivých druhov skladov 

potravín, o zabezpečení dôslednej hygieny, o rizikách a hazardoch v ochrane potravín ako aj 

o význame energetickej, biologickej a výživovej hodnote potravín. Oddelenia školského klubu 

boli rozdelení do viacerých menších a väčších skupín. Projektu sa zúčastnili druhé, tretie, 

štvrté a ôsme oddelenie. V rámci spoločensko-vednej oblasti si prostredníctvom interaktívnej 

tabule pozreli krátky dokument o dôležitosti stravy pre ľudský organizmus. Z praktického 

hľadiska sa žiaci podieľali pri príprave „domácej chladničky“, pričom sa naučili, ako správne 

využívať jednotlivé prepážky chladiaceho zariadenia. Svoje manuálne zručnosti si vyskúšali 

v školskej kuchynke, kde mali pripraviť pečené zemiaky.  

6. Zhrnutie: žiaci sa naučili, že kvalita potravinárskych výrobkov závisí od kvality transportu                 

výrobkov ako aj ich uskladnenia, o možných rizikách spojených s infekciou potravín ako aj  

o dôležitosti hygienickej bezpečnosti.  U žiakov sme sa snažili rozvíjať motiváciu k aktívnej 

činnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, rozvíjať predstavivosť, rozvíjať 

talent, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Dôležitým aspektom pre žiakov školského 

klubu bolo, že iba správnym skladovaním v jednotlivých častiach chladiaceho zariadenia 

a vhodných skladoch  dokážeme predĺžiť čerstvosť a kvalitu potravín.  

 7.  Prílohy: tajnička, dotazník.  


