
METODICKÝ LIST 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. 

Aktivita: Obilniny v našom živote 

1. Cieľ, zameranie aktivity 

• Zvýšiť u žiakov informovanosť o obilninách 

• Triediť a identifikovať obilniny za pomoci učiteľa 

• Vedieť vypracovať pracovný list o obilninách 

• Vytvoriť vzorkovník obilia a obrázky z obilia 

• Dokázať dané informácie použiť v ceste chleba 

• Vyhľadávať informácie a obrázky na internete  

• Pracovať s náučným textom o obilninách, vedieť odpovedať na otázky 

2. Vyučovací predmet 

• Slovenský jazyk – lexikológia, práca textom –  4. ročník 

• Prírodoveda – triedenie obilnín, tvorba vzorkovníka a cesty chleby – 2. a 4. ročník 

• Informatika – vyhľadávanie informácií – 2. a 4. ročník 

• Výtvarná výchova – tvorba obrázkov – 2. ročník 

3. Pomôcky  

• Baliaci papier, farbičky, fixky, lepidlo, obrázky, rôzne druhy obilovín, pracovné listy 

• Počítač, internet 

4. Príprava  

Druháci a štvrtáci dostali za úlohu: 

• Doniesť do školy rôzne typy obilia 

• Nájsť obrázky k téme „cesta chleba“ 

• Rozdeliť sa do skupín podľa ročníkov 

• Nachystať farbičky, fixky, lepidlá 

• Prezrieť na internete články a obrázky o obilí, o chlebe 

5. Postup/ realizácia 

Všetci žiaci 2. a 4. ročníka pod vedením pani učiteľky si rozdelili úlohy. V úvode si ale 

zopakovali, čo si zapamätali z prezentácií, čo z toho využijú pri svojej práci. 

 

Individuálna práca 2. ročník: - vypracovanie jednoduchého pracovného listu o obilninách  

Spoločná práca 2. ročník: - triedenie obilia, priraďovanie zŕn k obrázkom, pomenovanie 

a vytvorenie jedného veľkého vzorkovníka, na základe spoločnej práce si každý žiak vytvorí 

vlastný zmenšený vzorkovník 



Individuálna práca 2. ročník: Tvorba výtvarných prác z obilia na výkres 

 

Skupinová práca 4. ročník: Tvorba „Cesty chleba“ na baliaci papier, najprv rozvrhnutie 

jednotlivých častí cesty chleba, vyhľadávanie obrázkov k téme na internete a ich tlačenie, 

vyhľadávanie informácií o ceste chleba, ktoré sú vhodné na plagát. 

Individuálna práca 4. ročník: Čítanie s porozumením text: Obilniny a krmoviny, na základe 

prečítaného vypracovanie úloh 

 

Záver: zhodnotenie práce pred spolužiakmi 

 

 

6. Zhrnutie 

Pri vypracovaní tejto témy žiaci prišli na to, že: 

• Obilniny sa pestujú v prvom rade pre zrno na konzum, na výživu zvierat, na 

priemyslové spracovanie a na osivo. Obilniny využívame na rýchlu prípravu 

pokrmov a to z celých alebo lúpaných zŕn, hlavne kaší (pšeničné krúpy, ovsené 

vločky, pohánka a podobne), hrubo a jemne mleté múky  (na výrobu nekvasených 

placiek, osúchov, palaciniek, pečiva a chleba), na výrobu cestovín. 

• Obilniny v ľudskej výžive zabezpečujú dnes rozhodujúcu časť energetického 

príjmu z potravín a nemalý podiel i z celkového príjmu bielkovín, sú zdrojom 

minerálnych látok a vitamínov skupiny B.  

• Ale niektorým ľuďom však pšenica, jačmeň, raž môže spôsobovať aj problémy, 

pretože ich telo nedokáže spracovať glutén - lepok a teda potrebujú mať bezlepkovú 

stravu. 

• Zemiaky poskytujú dostatok energie vo forme sacharidov a obsahujú vlákninu, ktorá 

podporuje trávenie. Sú ľahko stráviteľné, preto sa odporúčajú ako diétna potravina. 

Pre vysoký obsah draslíka majú veľký význam pri odvodňovaní tela, pri ochoreniach 

srdca a obličiek. Ich pravidelná konzumácia pomáha znižovať krvný tlak a posilňuje 

srdce. 

• Naučili sme sa spolupracovať, radiť si, počúvať názor druhého v skupinách. 

• Naučili sme sa vyhľadávať informácie na internete a triediť ich podľa porozumenia 

a dôležitosti. 

• Prestali sme sa báť prezentovať svoju prácu pred ostatnými žiakmi. 

 

7. Prílohy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


