
 

Metodický list 

 

Cieľ, zameranie aktivity:   rozvíjať kritické myslenie žiakov, podnietiť ich k hľadaniu spôsobov ako žiť 

zdravšie, naučiť ich, ako sa orientovať v oblasti spotrebiteľskej výchovy, študovať zloženie potravín, 

sledovať v médiách relácie venované testom potravín,  a tak ovplyvniť ich stravovacie návyky a životný štýl. 

Predmet: občianska náuka /Spotrebiteľská výchova/, 9. ročník 

Pomôcky:  vzorky jahodových jogurtov od rôznych výrobcov, poháre, lyžičky,  pracovný list,  písacie 
potreby,  internet. 
 
Príprava: žiaci si zaobstarali niekoľko vzoriek jahodových jogurtov – od rôznych výrobcov, z rôznych 

obchodných reťazcov.  

Postup/realizácia: aktivita začínala hrou na obchodníka a zákazníkov, ktorí sa mali rozhodnúť pre kúpu 

jahodového jogurtu. K dispozícii mali jogurty od domácich i zahraničných výrobcov. Rozhodovali sa presne 

tak ako väčšina spotrebiteľov. Podľa obalu. Informáciám o zložení jogurtov, nutričným hodnotám či 

pridaným látkam nevenovali pozornosť.  

     Žiaci následne pracovali v skupinách, v prvej fáze práce mali na stoloch iba vzorky jogurtov od 

slovenských výrobcov v priehľadných plastových  pohárikoch, aby sa pri rozhodovaní o ich kúpe  riadili iba 

svojimi zmyslami /vôňa, farba, hustota, chuť/. Každá skupina vybrala zo vzorky jogurtov svojho favorita.  

     Následne boli k jogurtom priradené originálne tégliky, z ktorých mali žiaci vyhľadať  informácie nielen 

o výrobcovi, ale najmä o zložení a cene prerátanej na 100 g výrobku. Žiaci sledovali podiel ovocia 

v jogurtoch, nutričné zloženie, farbivá, zahusťovadlá a iné pridané látky. Zistené hodnoty zapisovali do 

vopred pripraveného pracovného listu. Jeden člen z každej skupiny mal za úlohu objasniť ostatným členom 

vecný význam neznámych  pojmov z obalov /napr. karmíny, modifikovaný škrob, pektíny/ i dôvod ich 

použitia. Po vyplnení tabuľky žiaci odpovedali na  otázky z pracovného listu.  

     V závere práce žiaci na základe zistených argumentov prehodnotili svoje poradie favoritov.       

Zhrnutie: žiaci sa naučili, že pri výbere výrobkov treba myslieť na to, že za lákavým obalom ešte nemusí byť 

lákavý obsah, je dôležité naučiť sa čítať z etikety: sledovať podiel cukrov, tukov, bielkovín, pridaných látok 

a v prípade ovocných jogurtov aj podiel ovocnej zložky. Pri   kúpe výrobkov je dôležité sledovať jednotkovú 

cenu výrobkov a vedieť sa orientovať v dátume spotreby. Aktivita prispela k formovaniu spotrebiteľského 

vedomia a zároveň  sa stala motiváciou žiakov k správnemu  stravovaniu  a zdravému životnému štýlu  

 

Prílohy: 1. Pracovný list 

               2. Otázky a úlohy 

 

 



Pracovný list 

 

Vzorka č. 1 2 3 4 5 

chuť      

vôňa      

farba      

výrobca      

hmotnosť      

Sacharidy/100g      

Tuky//100g      

Bielkoviny/100g      

jahody      

farbivá      

zahusťovadlá      

iné      

Cena/100g      

obal      

 

Otázky a úlohy 

1. Doplň informácie do tabuľky! 

2. Ktorý jogurt je cenovo najvýhodnejší? 

3. Ktorý z jogurtov obsahuje najviac  ovocia? 

4. Ktorý z jogurtov je energeticky najbohatší? 

5. Ktorý zo vzoriek jogurtov by ste odporučili starej mame chorej na cukrovku? 

6. Z čoho sa vyrábajú farbivá použité pri výrobe jogurtov? 

7. Ktorý jogurt musí prekonať najväčšiu vzdialenosť, aby sa dostal do nováckych obchodov? 

8. Poznáš rozdiel medzi označením „spotrebujte do... „ a „minimálna spotreba“? 



 

 

 

 

 

 


