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Naše aktivity



Žiaci 8. ročníka sa vybrali na návštevu 

Pôdohospodárskeho družstvo Oslany.

V sprievode p. Mella si prezreli priestory družstva a 

spoznali život kráv od teliatka až po dospelosť, pozorovali 

ich správanie, kŕmenie, dojenie.

Zaujali ich moderné technológie, ktoré sa pri chove 

hovädzieho dobytka využívajú.

Jednou z nich je inteligentné dojace zariadenie, ktoré vie 

posúdiť, či je krava pripravená na dojenie. 

Počet žiakov: 23

Takto to začalo





Mliečna geografia

Žiaci 6. ročníka mali netradičnú hodinu geografie so 

„Slovenskou mliečnou rodinou“ 

www.slovenskemlieko.sk.

Pracovali s mapou, no namiesto riek či pohorí do nej 

umiestňovali papierové kravičky na miesta, v ktorých sa 

nachádzajú rôzne typy podnikov zaoberajúce sa chovom 

hovädzieho dobytka. 

Na mape vyznačili aj miesta, kde sa mlieko spracúva na 

rôzne druhy mliečnych výrobkov. 

Počet žiakov: 22





Biela chémia

• Žiaci 8. ročníka si na chémii  zopakovali prípravu 

rovnorodých zmesí a oddeľovanie zložiek zmesí.

• Tento raz to bolo výhradne z bielych a chutných surovín,  

zo smotany a tvarohu pripravili pre ostatných žiakov 

obľúbený Pribináčik.

• Oddeľovaciu metódu vyskúšali na mliečnych výrobkoch 

– z jogurtu a smotany vyrobili lahodnú Lučinu.

• Prišli k záveru, že čím je menej pridaných ingrediencií, 

tým chutnejšie sú výrobky. 

Počet žiakov: 23





Zdravá retrodesiata

• Zruční žiaci 9.  ročníka pripravili pre spolužiakov 

„retrodesiatu“, chlieb s maslom a pohárom mlieka.

• Gurmánov potešila domáca Lučina s cibuľkou a 

paradajkami. 

• Sladké keksy, čipsy či iné obľúbené, no nie najzdravšie  

pochúťky, nahradil vlastnoručne vyrobený mliečny dezert 

– Pribináčik a jahodové a banánové koktaily. 

Počet žiakov: 24





Test spotrebiteľa

• Žiaci 7. ročníka sa učili byť aktívnymi a uvedomelými 

spotrebiteľmi. 

• Testovali slovenské jahodové jogurty najskôr ako laici –

podľa chuti, vzhľadu, množstva ovocia, zo vzoriek urobili 

rebríček.

• Potom sa naučili orientovať v informáciách uvedených 

na téglikoch – sledovali podiel cukru, tuku, bielkovín a 

ostatných pridaných látok.

Počet žiakov: 24





Adoptuj si kravičku

• Žiaci 5. ročníka sa zapojili do projektu Mliečneho fondu 

„Adoptuj si kravičku“, ktorého cieľom je zvýšenie 

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo 

Slovenska.

• Zachovali sa ako starostliví hospodári a priniesli si 

množstvo obalov z mliečnych výrobkov od slovenských 

výrobcov, aby sa mohli dôkladne postarať o hladné 

brucho i vonkajšiu vizáž adoptovanej kravičky, ktorej dali 

meno.

Počet žiakov: 25





Keď je mlieko tabu

• Žiaci 7. ročníka na biológii zisťovali zloženie mlieka.

• Na základe ankety medzi spolužiakmi zistili, že nie všetci 

môžu piť kravské mlieko. 

• Vyhľadali a v špecializovanej predajni objavili rôzne 

druhy „mliek“, ktoré môžu nahradiť kravské mlieko -

pripravili ochutnávku mandľového, sójového a 

kokosového mlieka. 

• Zo zdrojov zistili, že si takéto mlieka môžu vyrobiť doma 

aj sami.

Počet žiakov:  24





Reklama nás baví

• Na hodine výtvarnej výchovy a cudzích jazykov žiaci 

5. a 6. tried popustili uzdu svojej fantázii a pustili sa do    

práce. 

• Zamerali sa na výrobu plagátov, posterov, girlánd a 

rôznych informačných materiálov, ktorými sa snažili 

propagovať dôležitosť spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov.

• Z použitých obalov z mlieka a jogurtov vytvorili deti 

mliečneho maskota, vláčik, kravičky rôznych podôb a 

rozmerov.

Počet žiakov: 45





Nielen kravské mlieko je mlieko
• Na biológii v rámci témy Cicavce žiaci  diskutovali o 

všetkých zvieratách, ktoré ľuďom poskytujú mlieko.

• Následne navštívili Farmu pod Vtáčnikom, ktorá sa 

venuje výrobe zdravých syrov, jogurtov a iných 

mliečnych výrobkov.

• Pozorovali prácu na farme, starostlivosť o jej zvieracích 

obyvateľov, sledovali spracovanie mlieka na syry, jogurty 

a návšteva sa nezaobišla bez koštovania a kúpy 

poctivých a chutných slovenských výrobkov.

Počet žiakov: 18





Radšej dvakrát vidieť ako raz 

počuť

• Žiaci 9. ročníka pripravili pre spolužiakov hodnotnú 

prezentáciu, ktorá podala komplexný pohľad na mlieko.

• Po prezentácii nasledovali kontrolné otázky a sladká 

odmena pre tých, ktorí počúvali najpozornejšie.

• Rovnako kvalitnú prezentáciu pripravila pre mladších 

žiakov siedmačka Timea, tá ponúkla spolužiakom syr z 

Farmy pod Vtáčnikom, ktorý v minulom roku dosiahol 

vysoké ocenenie.

Počet žiakov: 150





Návrat k tradíciám alebo Rozprávka o 

kozliatkach
• Piatačku Barborku všetci poznajú ako výbornú žiačku a 

super kamarátku, dnes sa svojim spolužiakom  

predstavila aj ako vynikajúca rozprávačka.

• Jej príbeh však nebol o siedmich kozliatkach z 

rozprávky, ale o troch kozičkách, ktoré chová vo svojej 

veľkej záhrade.

• Odpovedala na zvedavé otázky svojich spolužiakov,  

rozprávanie doplnila vtipnými príhodami

a doplnila ochutnávkou kozieho syra.

Počet žiakov: 17





Výroba domáceho kravského 

syra
• Žiaci 7. ročníka navštívili mliekomat, ktorý je v našom 

meste veľmi populárny, a rozhodli sa za pomoci pani 

učiteľky naučiť sa vyrábať domáci syr.

• Každý úkon si vlastnoručne vyskúšali, a tak možno 

povedať, že hotová hruda kravského syra bola doslova 

ich vlastným dielom.

• Po náročnej práci nasledovala „koštovka“ a zaslúžený 

oddych.

Počet žiakov: 26





O mlieku zábavne

• Na hodine slovenčiny sa tiež točilo všetko okolo mliečka 

a mliečnych výrobkov.

• Piataci vymýšľali reklamné slogany, ktoré túto zdravú 

potravinu propagujú.

• Tvorili básne o mlieku, rozmotávali „pomotané“ verše o 

mlieku, navrhovali etikety na fľaše.

• Čitateľskú gramotnosť si vyskúšali na odbornom článku 

o dôležitosti konzumácie  mliečnych výrobkov.

• No a za odmenu si potom zahrali mliečne pexeso.

Počet žiakov: 34





Jedáleň nabielo

• Kto pracuje, zaslúži si odmenu, tá na žiakov čakala v 

školskej jedálni.

• Aj tam  dominovala počas nášho „mliečneho“ dňa biela 

farba, a nebolo to iba snehobielym odevom pani 

kuchárok. 

• Na stravníkov čakalo jedno z ich najobľúbenejších jedál 

– dukátové buchtičky s vanilkovým pudingom.

• K tomu pohár čistého mliečka, zdravá sladkosť – banán, 

skrátka obed ako „jedna báseň“. 

Počet žiakov: 160





• Názov školy: Základná škola Nováky 

• Typ školy: základná škola 

• Adresa školy: Pribinova  ul. 123/9, Nováky  

• Celkový počet zapojených  žiakov: 280

• Najaktívnejšia trieda: 7. A, Mgr. L. Tutková, 23 detí

• Denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských 

kravičiek

• Celkový počet žiakov školy: 445


