
Metodický list  

Téma: Zelenina,  ovocie, orechy  

 

Cieľ, zameranie aktivity:  

- vedieť pomenovať a priradiť ovocie a zeleninu, príprava jednoduchého ovocného 

šalátu, význam konzumácie surového ovocia a zeleniny pre zdravie človeka 

 

Vyučovací predmet:  

- predmet: Anglický jazyk 

- trieda: 5.A 

- téma: fruit and  vegetables,  healthy food 

 

Pomôcky:  

- výkresy, obrázky, internet 

 

Príprava (teoretická a praktická):  

- pripraviť si rôzne druhy ovocia a zeleniny 

 

Postup, realizácia: 

- motivácia: Začiatok hodiny je venovaný krátkemu motivačnému rozhovoru o ovocí 

a zelenine a ich prospechu pre ľudské zdravie. Nasleduje výučba slovnej zásoby „ovocie 

a zelenina“. Na začiatku hodiny žiaci pomenúvajú ovocie a zeleninu po anglicky. 

Určujú aj farbu ovocia a zeleniny.  

- hlavná časť: Na jeden výkres napíšeme Vegetables  a na druhý Fruit. Žiaci budú 

priraďovať obrázky, podľa toho, či je to ovocie alebo zelenina. Nakoniec k obrázkom 

napíšu názov ovocia a zeleniny v angličtine. 

- pre spestrenie sa naučíme urobiť jednoduchý ovocný šalát s orechami. 

- záver: Nakoniec si zopakujeme ovocie a zeleninu. Žiaci zhodnotia, ako sa im táto 

aktivita páčila.   

 

Zhrnutie: 

- žiaci sa počas hodiny naučili pomenovať ovocie a zeleninu. Taktiež si osvojili výrazy 

pri príprave ovocného šalátu. 



 

Prílohy:  

Obrázky, recept 

Fruit & Nut Salad 

Prep time:  20 mins  

Total time:  20 mins  

Serves: 4 

  

This fruit and nut salad is topped with Greek yogurt, walnuts, and a drizzle of honey. It has a 

unique flavor and surprising texture.  

Ingredients 

You can use any fruits you like! 

• 1 kiwi, peeled and chopped 

• 1 cup grapes 

• ½ cup blueberries 

• ½ Red Delicious apple (any apple will do), chopped 

• 7 strawberries, chopped 

• 1 orange, peeled and chopped 

• 1 and ¼ cup Greek yogurt 

• ½ cup chopped walnuts 

• 2-3 tablespoons raw honey 

Instructions 

1. Place all fruit on a large plate or in a bowl. Scoop Greek yogurt on top of the fruit and 

sprinkle walnuts over the top. Drizzle honey over the top of the fruit and Greek yogurt. 

You can also place the Greek yogurt on the plate first and layer the fruit, nuts, and 

honey on top. 

          

ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá                       Mgr. Zlatica Ganzarčíková 



 


