
VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE
od 15. októbra 2018 do 19.októbra 2018



Bezpečné skladovanie a príprava jedla
• výstižné informácie k skladovaniu potravín, príprave jedla – prostredníctvom IT

• motivačný rozhovor s vedúcou školskej jedálne a priama ukážka v priestoroch 
kuchyne a  skladoch

• osobná účasť pri príprave obedňajšieho menu „Zemiakový prívarok“

• skladovanie potravín v domácom prostredí

• výroba chladničky a plagátu,  práca s časopisom, letákmi z obchodných 
reťazcov

• vyplnenie dotazníka a  tajničky

• varenie „pečených zemiakov“ v školskej kuchynke

• záverečná diskusia o potrebe správneho uskladnenia potravín



Výstižné informácie k skladovaniu potravín, príprave jedla – prostredníctvom IT

• 40 žiakov z 3 a 4 oddelenia ŠKD sa zúčastnilo 
krátkeho dokumentu o dôležitosti stravy pre 
ľudský organizmus

• v areály školského klubu sa viedli rozhovory 
na tému „skladovanie potravín a ich 
bezpečnosť“

• prebiehala vzájomná diskusia o čerstvosti a 
kvalite potravín

• naučili sa ako prvé všímať si na potravinách 
správny dátum trvanlivosti a spotreby



Motivačný rozhovor s vedúcou školskej jedálne a priama ukážka v priestoroch kuchyne a  skladoch

Osemnásť žiakov zo 4. oddelenia ŠKD osobne navštívilo školskú 
jedáleň, kde sa mali možnosť stretnúť so samotnou prípravou 
obeda  a  skladovania jednotlivých druhov potravín
Vedúca školskej jedálne oboznámila žiakov:
- s technologickým postupom samotnej prípravy obeda, 

vysvetlila, čo je nutričná hodnota, kalorická hodnota, čo sú 
alergény a čo obnášajú

- aké sú základné pravidlá pri zostavení jedálneho lístka,   
jeho normovanie a skladba 

- aké potraviny sú zdravé pre ľudský organizmus a aký je  
význam slovenských dodávateľov na trhu.

Priamou ukážkou si mohli žiaci pozrieť jednotlivé druhy 
uskladnenia v areály školskej jedálne.

Osobne sa zúčastnili pri príprave obeda: „Zemiakový prívarok“



Osobná účasť a pomoc pri príprave obeda: „zemiakový prívarok“

• žiakom boli poskytnuté potrebné pomôcky a 
suroviny

• vedúca jedálne im vysvetlila postup na základe 
receptu a jeho energetickú hodnotu 

• pomáhali pri čistení vajíčok, zemiakov

„Teplý obed je dôležitou súčasťou dňa“ 
motto našich žiakov



Skladovanie potravín v domácom prostredí

• žiaci z 2, 3 a 4 oddelenia mali za „domácu úlohu“ 
opýtať sa rodičov, ako skladujú potraviny v 
domácnosti

• v areály školského klubu sme viedli vzájomné 
diskusie o nákupe potravín, ich spotrebe a ich 
uskladnení

• upozornili sme žiakov na riziká, ktoré hrozia 
potravinám pri ich nesprávnom uskladnení



Výroba chladničky a plagátu, práca s časopisom, letákmi z obchodných reťazcov

Domáce prostredie sme vymenili za školské a 28 žiakov z 3 oddelenia si v triede pripravilo 
svoju vlastnú chladničku, pričom využili kartónovú krabicu, alobal ako obal vnútorného 

priestoru a potravinové letáky 

Žiaci si utvrdili zásady uskladnenia potravín:

✓ v chladničke sa pohybuje teplota spravidla do 10°C 
✓ je dôležité jej pravidelné čistenie
✓ potraviny nesmú byť natlačené a musí medzi nimi prúdiť 

vzduch
✓ dvere chladničky musia byť vždy zatvorené
✓ používame plastové nádoby, ktoré bránia kazeniu 

potravín
✓ do chladničky a mrazničky nedávame teplé potraviny



Vyplnenie dotazníka a tajničky

• 32 žiakov z 2 a 8 oddelenia sa zúčastnilo 
vyplnenia dotazníka a tajničky

• z analýzy výsledkov získaných administráciou 
dotazníka bolo zistené, že žiaci 1. stupňa 
majú dostatočné vedomosti o dôležitých 
zásadách správneho skladovania potravín v 
domácnosti 



Varíme v školskej kuchynke
„Pečené zemiaky“

• Žiaci 3 a 4 oddelenia sa zúčastnili varenia 
v školskej kuchynke

-vybrali si zemiaky, ako hlavnú surovinu, 
obsahujúcu vysokú výživovú hodnotu, 
bohatú na minerálne látky ako horčík, železo, 
zinok, meď, fosfor, jód, vápnik, draslík a iné.

Použité ingrediencie: 2 kg zemiakov

morská soľ

olivový olej 

Postup: žiaci umyli zemiaky, nakrájali na 
plátky, plech natreli olivovým olejom, 
rozkrájané zemiaky poukladali na plech, 
posolili a vložili do vyhriatej rúry. Teplota sa 
pohybovala okolo 220 °C, zemiaky sa piekli 
asi 20 min. 

Našim žiakom veľmi chutilo ☺



Záverečná diskusia

• po vzájomných rozhovoroch a praktických ukážkach sa 
žiaci naučili dodržiavať hlavné princípy bezpečného 

skladovania potravín a zásadách pri varení a to 
predovšetkým:

• kupovať potraviny od kvalitných slovenských dodávateľov 

• zabrániť kontaminácii potravín patogénmi, ktorých 
zdrojom sú najmä ľudia, škodcovia a domáce zvieratá

• oddeľovať varené a surové potraviny 

• variť potraviny dostatočne dlho a pri primeranej teplote

• uchovávať potraviny pri správnej teplote 

• používať zdravotne nezávadnú vodu a materiály, z ktorých 
sú vyrobené pomôcky a príslušenstvo určené na prípravu 
jedál 

90 žiakov 1. stupňa zo školského klubu sa zapojilo do 
projektu „Hovorme o jedle“



Údaje o škole

• Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

• Typ školy: základná

• Adresa: Lichardova 24, 010 01 Žilina

• Účasť na projekte:  90 žiakov

• Celkový počet žiakov školy: 488 žiakov

• Autorky projektu: Mgr. Eva Rabušicová 
(eva.rabus@gmail.com )

Mgr. Tatiana Kicošová 
(kicosova@gmail.com )
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Ďakujeme za Vašu pozornosť


