
Hovorme o jedle

Utorok 16.10.2018

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza.

ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá



Aktivity dňa:
1. Prednáška v školského rozhlasu k Svetovému dňu výživy

2. Pestovanie zdravej zeleniny a ovocia na školskej záhrade

3. Príprava tabule: „Zelenina ovocie a orechy z našich sadov“ /školskej záhrady/

4. Určovanie druhov zeleniny a ovocia

5. Poznávanie ovocia a zeleniny v cudzích jazykoch

6. Kreatívna práca žiakov druhého ročníka

7. Výstava ovocia a zeleniny

8. Deň jablka

9. Rozprávkový tanier 

10. Pozorovanie buniek cibule mikroskopom

11. Pokus transformácie roztokov v liste

12. Červená kapusta ako indikátor pH 

13. Príprava zeleninových a ovocných šalátov

14. Druhá denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza 

Aktivity pripravované triednymi učiteľmi a ich žiakmi.



1. Prednáška v školského rozhlase

„Svetový deň výživy“ určená žiakom školy. 

Pripravená žiačkami 8.A triedy /2/

2. Pestovanie zdravej zeleniny a ovocia na   

školskej záhrade



3. Príprava tabule: 

„Zelenina, ovocie

a orechy z našich sadov“

 Príprava tabule žiakmi 7. A triedy

/18/ aj z úrody zo školskej záhrady

4. Určovanie druhov

zeleniny a ovocia

 Poznávanie a určovanie druhov

zeleniny a ovocia pripravené

žiakmi 7.A triedy/15/ pre žiakov

školy



5. Poznávanie ovocia a 

zeleniny v cudzích 

jazykoch

 Aktivitu pripravili pani učiteľky 

angličtiny a nemčiny. /metodické 

listy/

6. Kreatívna práca žiakov 

druhého ročníka

 z ovocia, lesných plodov, listov       

a maľované zátišie zo zeleniny 2. A 

/24/



7. Výstava ovocia a 

zeleniny

 Žiaci štvrtého ročníka /4.A a 4. B/ 

(38) si pripravili výstavu ovocia a 

zeleniny, ktorú vypestovali na 

svojich záhradkách so svojimi 

rodičmi

8. Deň jablka

 Kreatívna práca žiakov druhého 

ročníka /2. B/ (24)



9. Rozprávkový tanier 

 Žiaci 5.B triedy /22/ poznávali 

druhy ovocia a zeleniny a pripravili 

z nich rozprávkové taniere.

10. Pozorovanie buniek 

cibule mikroskopom



11. Pokus 

transformácie roztokov v 

liste
 Listy kapusty vložené do troch farebných roztokov 

/žltej, modrej, zelenej/.

 Pokusom dokázali ako rastliny prijímajú vodné 

roztoky. Listy sa sfarbili podľa farby roztoku.

12. Červená kapusta ako 

indikátor pH

 Pokus si pripravili žiaci 8.A triedy /5/. Povarením 

listov červenej kapusty získali modrofialový 

roztok. Naliali ho do troch priehľadných pohárov. 

Do prvého pridali ocot. Jeho účinkom sa roztok 

stal kyslím a farba sa zmenila na červenú. Do 

tretieho pridali sódu bikarbónu, tá je zásadou 

roztok ostal modrý. Keď pridali do prvého pohára 

sódu bikarbónu červená farba sa zmenila na 

fialovú až modrú. /To isté sfarbenie dokázali 

lakmusovým papierikom na stanovenie pH/



13. Príprava zeleninových a 

ovocných šalátov a nátierok

 žiačkami siedmeho ročníka /15/

14. Druhá denná téma:

Odkiaľ jedlo pochádza 

 Vedomostná súťaž tried v zisťovaní pôvodu potravín. 

Úlohou žiakov bolo nájsť krajinu, alebo svetadiel, z 

ktorej potravina pochádza, kde sa spracuje, skladuje 

alebo predáva. Ako zistia pôvod na obale v 

obchodoch a či je na obale uvedený postup použitia 

a uchovania potraviny. Určovali, ktoré potraviny sú 

zo Slovenska. Pripravili žiaci 7. A triedy /5/



názov školy: ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá

typ školy: základná škola

adresa školy: ZŠ M.R. Štefánika, Štefánikova 19, 059 01 

Spišská Belá

do aktivity sa zapojilo: 260 žiakov

najaktívnejšia trieda: 7.A

triedny učiteľ: Ing. Ľudmila Brincková

počet detí v triede: 18

názov denných tém: 

1. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

2. Odkiaľ jedlo pochádza.

počet žiakov školy: 360


